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Alkusanat  

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

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

Energiateollisuus ry on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sitou-
tunut toimialaliitto ja se vastaa energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpide-
ohjelmien toimeenpanosta.  

Tässä raportissa esitetään energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideoh-
jelmiin liittyneiden yritysten vuoden 2013 vuosiraportoinnin tulokset. Raportissa käsitel-
lään myös koko kuluneen sopimuskauden kumulatiivisia tietoja vuodesta 2008 lähtien. 
Raportissa on esitetty yhteenveto em. yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoimista 
energiansäästötoimenpiteistä, myönnetyistä energiakatselmus- ja investointituista sekä 
energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi 
energiapalvelujen toimenpideohjelman osalta on käsitelty siihen liittyneiden yritysten 
asiakkaiden energiatehokkuuden edistämistä. 
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Tiivistelmä 

Tässä raportissa esitetään tulokset elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  
energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmia toteuttavien yritysten ja niiden 
toimipaikkojen raportoimista energiatiedoista, energiansäästötoimenpiteistä ja energian-
tuotannon toimenpideohjelmassa velvoitteena olevan Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) 
toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liitty-
neiden yritysten asiakkaille suunnatuista toimenpiteistä koskien vuotta 2013. 

 

Energiantuotannon toimenpideohjelma 

Vuoden 2013 loppuun mennessä toimenpideohjelmaan oli liittynyt 37 yritystä ja 
201 toimipaikkaa. Tavoitteena on, että sopimusjärjestelmä kattaa mahdollisimman laa-
jasti sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä sähkön ja lämmön erillistuotannon. 

Toimenpideohjelman tavoitteena on saada 80 % energiantuotannosta sopimus-
järjestelmän piiriin. Energiantuotannon toimenpideohjelman kattavuus lasketaan erik-
seen Energiateollisuuden jäsenten sähköntuotannosta ja toisaalta sähköä tuottavien 
jäsenten kaukolämmöntuotannosta. Näin lasketut kattavuudet olivat 92 % sähkön-
tuotannosta ja 70 % lämmöntuotannosta.  

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet toimipaikat (sopimustoimipaikat) 
raportoivat tietonsa seurantajärjestelmään määräaikaan mennessä edellisvuosien ta-
paan hyvin. Raportointitiedot saatiin 99 % liittyneistä toimipaikoista. 

Vuonna 2013 raportoiduilla 115 toteutetulla energiansäästötoimenpiteellä (energi-
ansäästötoimenpiteet ja tuotannolliset toimenpiteet yhdessä) saavutettu sähköntuotan-
non tehostumisen säästövaikutus oli 151 GWh/a ja sen lisäksi primäärienergian säästö 
209 GWh/a. Näiden toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat 
19 milj. euroa. 

Raportoitujen päätettyjen ja harkittavien toimenpiteiden sähköntuotannon tehostu-
misen säästöpotentiaali on 147 GWh/a ja lisäksi primäärienergian säästöpotentiaali 
607 GWh/a. Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 63 milj. euroa. 

Toimialan tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia, joilla paranne-
taan primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiantuotannon kokonaishyötysuhdetta. 
Toimenpideohjelman säästötavoitteeksi on asetettu 1 000 GWh primäärienergiankäytön 
säästö ja 1 000 GWh sähköntuotannon tehostaminen sähköenergiaksi laskettuna vuo-
teen 2016 mennessä. Tässä yhteenvetoraportissa on ensimmäistä kertaa huomioitu 
myös energiatehokkuustoimenpiteiden voimassaoloaika. Kaikista sopimuskaudella to-
teutetuista toimenpiteistä yhteensä 516 toimenpiteen säästövaikutus on edelleen voi-
massa vuonna 2014. Primäärienergian osalta tavoitteesta on raportoitu toteutuneeksi 
kuuden ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen 88 % (881 GWh) ja sähköntuotannon 
tehostumisen osalta 95 % (950 GWh). 

Yritysten velvoitteena oli myös liittää energia-asiat Energiatehokkuusjärjestelmän 
(ETJ) mukaisesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 12 kuukauden 
kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 
liittyneistä toimipaikoista 75 %:lla (150 kpl) on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestel-
mä seurantavuonna. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 
148 toimipaikkaa eli 99 % raportoi sisällyttäneensä energiatehokkuusasiat johtamis-
järjestelmään. 
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Energiapalvelujen toimenpideohjelma 

Vuoden 2013 loppuun mennessä sopimukseen oli liittynyt 95 yritystä ja 132 toimi-
paikkaa. Toimenpideohjelman kattavuustavoitteena on saada 80 % loppuasiakkaille 
siirretystä sähköstä (sähkönjakelu), loppuasiakkaille myydystä sähköstä (sähkönmyynti) 
ja loppuasiakkaille myydystä kaukolämmöstä sopimuksen piiriin vuoden 2010 loppuun 
mennessä. Kattavuustavoitteet on saavutettu, sillä vuoden 2013 lopussa sähkönjakelun 
kattavuus oli 88 %, sähkön myynnin 93 % ja kaukolämmön myynnin 86 %.  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikat raportoivat 
vuosiraportointitietonsa seurantajärjestelmään pääasiassa määräaikaan mennessä, ja 
raportointitiedot saatiin 98 % toimipaikoista. 

Oman energiankäytön tehostamiseksi energiapalvelujen toimenpideohjelmaan  
liittyneet yritykset raportoivat vuonna 2013 yhteensä 63 säästötoimenpidettä (ES- ja  
KAT-toimenpiteet), joiden sähkönsäästö oli 4,6 GWh/a ja lämmön sekä polttoaineiden 
säästö 6,8 GWh/a. Näiden toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat noin 
1,1 milj. euroa.  

Tässä yhteenvetoraportissa on ensimmäistä kertaa huomioitu myös energiatehok-
kuustoimenpiteiden voimassaoloaika. Kaikista sopimuskaudella toteutetuista toimenpiteis-
tä yhteensä 325 energiatehokkuustoimenpiteen ja 643 MI-toimenpiteen säästövaikutus on 
edelleen voimassa vuonna 2014. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuotuiset sähkön-
säästövaikutukset ovat 57,5 GWh/a ja 259,6 GWh. 

Toimialan ohjeellisena tavoitteena on toteuttaa toimia, jotka johtavat 150 GWh  
sähkönsäästöön sähkön siirto- ja jakeluhäviöissä ja kaukolämmön tuotannon ja siirron 
sähkön kulutuksessa sekä 150 GWh säästöön kaukolämmön jakeluhäviöissä ja erillis-
tuotannon polttoaine-energian kulutuksessa vuoteen 2016 mennessä verrattuna tilan-
teeseen ilman näitä uusia toimia. Kun otetaan huomioon sekä varsinaisten energian-
säästötoimenpiteiden (ES- ja KAT-toimenpiteet) että muiden toimenpiteiden  
(MI-toimenpiteet) energiansäästövaikutus, on kuutena ensimmäisenä sopimusvuotena  
2008–2013 sähkön säästötavoitteesta toteutunut 136 % ja lämmön sekä polttoaineiden 
säästötavoitteesta 76 %.  

Asiakkaille suunnattuja energiatehokkuuspalveluja yritykset ovat raportoineet laa-
jasti ja toteutuneiden palvelujen määrät on raportoitu yhteenvetona tässä vuosi-
raportissa. Palvelumäärien ja palvelujen monimuotoisuuden raportoinnin tärkeyttä on 
jatkuvasti painotettu, vaikka erilaisten palvelujen säästövaikutuksia (MWh/a) eriteltyinä 
ei ole ollut mahdollista arvioida. Erillisen, vuonna 2012 valmistuneen selvityksen  
mukaan energiayhtiöiden asiakkaille suuntaamien energiatehokkuuspalvelujen,  
ns. ”pehmeiden toimien” yhteinen säästövaikutus on 1–3 % kotitalousasiakkaiden säh-
kön ja kaukolämmön kulutuksesta eli Suomessa 200–800 GWh. Tätä arviota on käytetty 
lähtökohtana myös, kun sopimustoiminnan asiakkaisiin kohdistuvien toimenpiteiden 
säästövaikutuksia on arvioitu komissiolle. 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneistä yritysten toimipaikoista toimi-
alueesta riippuen keskimäärin noin kahdella kolmasosalla toimipaikoista on käytössä joku 
ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmä. Näistä jotain johtamisjärjestelmää toteuttavista toimi-
paikoista keskimäärin kolme neljäsosaa raportoi energiatehokkuuden sisältyvän johtamis-
järjestelmään.  
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu yhteenveto energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpi-
deohjelmiin liittyneiden yritysten raportoimista tiedoista kuudennelta elinkeinoelämän 
energiatehokkuussopimuksen sopimusvuodelta 2013. Raportti sisältää kuuden ensim-
mäisen sopimusvuoden (2008–2013) energiankulutustiedot, yhteenvedon toteutetuista 
säästötoimenpiteistä sekä tiivistelmän energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen to-
teuttamisesta yrityksissä. Lisäksi raportissa esitetään yhteenveto energiapalvelujen toi-
menpideohjelmaan liittyneiden yritysten asiakkailleen suuntaamista energiatehokkuustoi-
menpiteitä vuodelta 2013.  

 
 

1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi toteutettiin edellisvuosi-
en tapaan Internet-pohjaisen seurantajärjestelmän avulla. Sopimuksen mukaisesti vuo-
siraportointi tulee tehdä vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellisen vuoden tieto-
ja koskien. Vuoden 2014 alussa seurantajärjestelmään tehtiin vielä muutama uusiin 
toiminnallisuuksiin liittyvä päivitys, ja viestit raportoinnin avaamisesta toimitettiin yrityksil-
le hieman tavallista myöhemmin. Vuoden 2013 raportointiin annettiinkin yrityksille viikko 
lisäaikaa. Yritysten tuli siis raportoida tiedot 10.3.2014 mennessä.  

Vuosittainen raportointi on toimenpideohjelmassa määritelty yksi olennainen sopi-
musvelvoite sopimukseen liittyneille yrityksille. Tavoitteena on, että kaikki sopimukseen 
liittyneet yritykset ja toimipaikat raportoivat vuosittain. Energiantuotannon toimenpideoh-
jelman raportointiaste oli vuonna 2013 noin 99 % ja energiapalveluiden 98 %. Käytän-
nössä yksi toimipaikka jätti raportoimatta energiantuotannon toimenpideohjelmassa ja 
kolme energiapalveluiden. 

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin ja toimipaikoilta pyydettiin li-
sätietoja, mikäli raportointitiedot olivat puutteellisia tai virheellisiä. Tietojen kattavuus ja 
luotettavuus on tärkeää paitsi yritykselle itselleen, myös niin kansallisella tasolla kuin 
EU-tasolla edellytettäviä erilaisia energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä raportointe-
ja varten. 

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että raportoidut energiansäästöt 
ovat pääosin laskennallisia arvioita, jotka on tehty parhaan mahdollisen tiedon perus-
teella ja perustuvat vain harvoin mittaustuloksiin. Kaikille raportoiduille energiansäästöil-
le ei myöskään välttämättä ole aina raportoitu niistä aiheutuneita investointikustannuk-
sia. 
 

1.2 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sekä energiantuotannon että energiapalvelujen toimenpideohjelmiin liittyneet yritykset 
raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti energiansäästösyistä tehdyistä toimen-
piteistä. Tässä luvussa esitetään yleiset periaatteet yritysten vuosiraportoinneissaan 
ilmoittamien toimenpiteiden raportoinnista sekä niiden käsittelystä ja tulosten yhteenve-
dosta.  
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1.2.1 Energiantuotanto – toimenpideluokat 

Energiantuotannon osalta yritysten raportoimat energiatehokkuustoimenpiteet ovat 
energiakatselmuksissa tai yritysten muissa selvityksissä todettuja energiansäästövaiku-
tuksia (ES- ja KAT-toimenpiteet), ja tuotannollisista toimenpiteistä johtuvaa energian-
säästöä (TT-toimenpiteet). Yritykset voivat halutessaan raportoida myös ympäristönsuo-
jeluinvestoinnit (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. 

Omaan toimintaan liittyvien toimenpiteiden säästövaikutuksia koskeva tulosten  
yhteenveto on energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyen esitetty luvussa 4.2. 

 

1.2.2 Energiapalvelut – toimenpideluokat 

Energiapalvelujen osalta yritysten raportoimat omaan energiankäyttöön kohdistuvat 
energiatehokkuustoimenpiteet ovat energiakatselmuksissa tai yritysten muissa selvityk-
sissä todettuja laskennallisia energiansäästövaikutuksia (KAT- ja ES-toimenpiteet). Yri-
tykset voivat raportoida myös muista tehdyistä toimenpiteistä (MI-toimenpiteet), joilla on 
ollut vaikutusta energiankäyttöön. Yritykset voivat halutessaan raportoida myös sellaiset 
ympäristönsuojeluinvestoinnit (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energian-
käyttöön. Edellä mainittujen toimenpiteiden luokittelujen (ES, KAT, MI, YM) lisäksi toi-
menpiteet luokitellaan sähkön osalta verkostoon (VE) tai omaan toimintaan (OT) liitty-
viksi. Kaukolämmön osalta toimenpiteet luokitellaan vastaavasti lämmön tuotantoon 
(LT), verkostoon (VE) tai omaan toimintaan (OT) liittyviksi. Raportointiohjeistus on ollut 
yrityksillä käytettävissä. 

Omaan toimintaan liittyvien toimenpiteiden säästövaikutuksia koskeva tulosten yh-
teenveto on koko energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyen esitetty luvussa 5.3, 
kaukolämpöalaa liittyen luvussa 5.5.1, sähkönmyyntiin liittyen luvussa 5.6.1 ja sähkönja-
keluun liittyen luvussa 5.7.1. 

 

1.2.3 Toimenpiteiden toteutusvaiheet 

Säästötoimenpiteet lajitellaan toimenpidetyypin lisäksi neljään eri luokkaan: toteutetut 
(T), päätetyt (P), harkittavat (H) ja ei toteutettavat toimenpiteet (E), jotka tässä raportissa 
on otettu huomioon seuraavasti: 

• T toteutettu: kaikki sopimuskaudella 2008–2013 toteutetut toimenpiteet on 
otettu huomioon.  

• P päätetty: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki päätetyt toimenpiteet, 
joiden toteutusvuosi on tulevaisuudessa.  

• H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki harkittavaksi ilmoite-
tut toimenpiteet.  

• E raportoitu, ettei toteuteta lainkaan: ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 
 
Jos toimenpiteen tiedot on raportoitu vaillinaisesti (säästön määrä, toteutusvaihe, toteu-
tusvuosi ja/tai toimenpiteen luokittelu puuttuu) raportoinnin sulkeutuessa, ei sitä oteta 
huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. Vaillinaisesti raportoidut toimenpi-
teet siirtyvät seurantajärjestelmässä ns. ”Keskeneräiset” -välilehdelle, jossa toimenpi-
teen tietoja voi myöhemmin täydentää. Kun kaikki vaadittavat tiedot on täydennetty toi-
menpiteelle, otetaan se seuraavan vuoden yhteenvetoraportissa huomioon. Yritykset 
voivat raportoida toimenpiteitä myös jälkikäteen. Tästä syystä eri vuosien yhteenvetotie-
dot eivät välttämättä vastaa täysin toisiaan. 
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1.2.4 Toimenpidetietojen käsittely yhteenvetoraporttia varten 

Tuotannollisten toimenpiteiden (TT) investoinnit (energiantuotannon toimenpideohjelma) 
ja MI-toimenpiteiden investoinnit (energiapalveluiden toimenpideohjelmassa) ovat usein 
suuria ja niitä ei voida perustella yksistään tehostumisen aiheuttamilla säästöillä. Ener-
giantuotannon toimenpideohjelmassa näissä toimenpiteissä energiatehokkuuden inves-
tointiosuudeksi on ohjeistettu raportoitavaksi viiden vuoden kustannussäästöä vastaava 
osuus (takaisinmaksuajaksi tehostamistoimenpiteelle syntyy tässä laskennallisesti viisi 
vuotta). Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on MI-toimenpiteissä ohjeistettu rapor-
toimaan kahdeksan vuoden kustannussäästöä vastaava osuus. Energiatuotannon toi-
menpideohjelman raportointia varten on laadittu ohje (Energiatehokkuutta parantavien 
investointien ja toimenpiteiden määrittäminen ja raportointi energiantuotannon energia-
tehokkuussopimuksessa1, ET/Motiva, 2009). ja se toimitettiin yrityksille keväällä 2009. 
Energiateollisuus ry:n sivuilta2 löytyy myös ohjeita energiapalveluiden toimenpideohjel-
man raportointiin ja säästöjenlaskentaan. 

Motiva tarkastaa, että raportoidut investoinnit vastaavat edellä mainituissa ohjeissa 
annettuja periaatteita tai muuttaa niitä vuosiraporttia varten havaitessaan, että raportointi 
ei vastaa em. ohjeita. Epäselvissä tapauksissa on oltu yhteydessä yrityksiin ja sovittu 
mahdollisista muutoksista. Melko useissa tapauksissa raportoijat merkitsevät  
ES-toimenpiteiksi investointeja, jotka toimenpidekuvauksen ja raportoitujen säästö- 
/investointiarvojen mukaan ovat olleet paremminkin MI- tai TT-toimenpiteitä. Tästä joh-
tuen TT- ja MI-toimenpiteiden lisäksi myös ES- ja KAT toimenpiteiden investointeja on 
tarvittaessa kohtuullistettu vastaamaan edellä mainittuja kustannussäästöjen takaisin-
maksuaikoja.  

Yrityksen raportoimia investointeja ei muuteta heidän vuosiraportteihinsa, vaan da-
taa käsitellään investointien osalta ainoastaan tätä yhteenvetoraporttia varten. Motiva ei 
myöskään korjaa tai muuta raportoituja säästöjä tai muita toimenpidetietoja. Ainoastaan 
investointisummia voidaan muuttaa edellä mainitulla tavalla vastaamaan paremmin toi-
menpiteiden säästövaikutuksia. 

Vuoden 2012 yhteenvetoraporttia varten toimenpiteiden käsittelyä kehitettiin yhte-
näisempään suuntaan ja kaikki toimenpiteet käsiteltiin tätä raporttia varten samalla ta-
valla raportoitujen säästöjen kautta. Tämä johtui siitä, että raportoitu takaisinmaksuaika 
ei aina vastannut raportoituja investointeja ja säästöjä. Tästä johtuen sopimuskauden 
alun investoinnit eroavat kahden viimeisen vuosiraportin osalta hieman sopimuskauden 
alun yhteenvetoraporteista.  

 

1.2.5 Toimenpiteiden säästövaikutuksen voimassaoloaika 

Sopimustoiminnassa energiatehokkuuden tehostamistavoitteiden saavuttamista seura-
taan yritysten raportoimien toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaiku-
tuksen perusteella. Sopimuksen mukaisesti tavoitteen saavuttamista arvioitaessa voi-
daan mukaan laskea säästövaikutus vain niistä toteutetuista toimenpiteistä, joiden sääs-
tövaikutus on edelleen voimassa.  

Tässä toimialakohtaisessa vuosiraportissa on otettu ensimmäistä kertaa huomioon 
toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutuksen voimassaolo. Toimenpiteen voimassaolo 
määräytyy sen toteutusvuoden ja eliniän perusteella. Aikaisemmissa tätä vastaavissa 
energiatehokkuussopimusten toimialakohtaisissa vuosiraporteissa ei ole vielä ollut mah-
dollista ottaa huomioon toteutettujen toimenpiteiden voimassaoloaikaa ja tällöin seuran-

                                                
1 http://energia.fi/sites/default/files/energiantuotannon_toimenpideohjelma_raportointiohje.pdf 
2 http://energia.fi/julkaisut/energiapalvelujen-toimenpideohjelma 

http://energia.fi/sites/default/files/energiantuotannon_toimenpideohjelma_raportointiohje.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/energiantuotannon_toimenpideohjelma_raportointiohje.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/energiantuotannon_toimenpideohjelma_raportointiohje.pdf
http://energia.fi/julkaisut/energiapalvelujen-toimenpideohjelma
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tavuosien säästöissä on saattanut olla mukana myös sellaisten toimenpiteiden säästöjä, 
joiden voimassaolo on jo päättynyt.  

Vuoden 2013 raportoinnin yhteydessä on toteutetut toimenpiteet pitänyt luokitella 
käyttöteknisiksi tai teknisiksi toimenpiteiksi. Luokittelu on lisätty helpottamaan toimenpi-
teiden voimassaolon määrittämistä ja seuraamista. Käyttöteknisten toimenpiteiden elin-
ikä on lähtökohtaisesti 2 vuotta. Teknisten toimenpiteiden eliniän raportoija ilmoittaa 
kullekin toimenpiteelle erikseen. Elinikä määrittelyssä voi apuna käyttää 
”Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa – Säästölaskennan yleisiä peli-
sääntöjä”3 ohjeistuksen liitteessä erilaisille toimenpiteille esitettyjä elinikiä. Raportoija voi 
käyttää perustellusti myös liitteessä esitetystä eliniästä poikkeavaa elinikää. Kyseinen 
ohjeistus on kuitenkin laadittu ensisijaisesti keskisuuren teollisuuden ja palvelun tarpei-
siin, eikä se siksi sellaisenaan palvele energia-alan erityistarpeita. Mikäli elinikää ei tek-
niselle toimenpiteelle ole raportoitu, käytetään elinikänä 8 vuotta.  

Toimenpiteen ensimmäinen voimassaolovuosi on energiatehokkuussopimusten 
seurannassa toteutusvuotta seuraava vuosi. Koska raportoinnissa ei kerätä tietoa toi-
menpiteen toteutuskuukaudesta, ei tarkkaa tietoa toimenpiteiden toteutusajankohdasta 
ole. Seurantajärjestelmää ja tätä raporttia varten on linjattu, että toimenpiteiden säästö-
vaikutus alkaa toteutusta seuraavana vuonna. Näin esim. vuoden 2013 kuluessa toteu-
tetun käyttöteknisen toimenpiteen säästövaikutus alkaa säästövaikutuksia määritettäes-
sä vuonna 2014 ja päättyy vuoden 2015 lopussa. Toimenpiteen säästövaikutuksen voi-
massaolon huomioiminen johtaa osassa tämän raportin kuvissa kumulatiivisen säästön 
määrän muutokseen edellisiin vuosiin verrattuna. Kuten edellä mainittiin, aiemmin kun 
toimenpiteen voimassaoloa ei huomioitu, kohdistettiin kaikki toimenpiteet aina toteutus-
vuodelle. Nyt tarkasteltaessa voimassaolevaa säästöä eri seurantavuosina, tulee toi-
menpiteiden säästö näkyviin kumulatiivisissa tiedoissa toimenpiteet raportoitua toteutus-
vuotta seuraavana vuonna eli vuoden aiempaa myöhemmin. 

 

1.2.5.1 Käyttöteknisten toimenpiteiden aktivointi 

Mikäli käyttöteknisen toimenpiteen säästövaikutus on voimassa vielä toimenpiteen elin-
iän päättyessä, on toimenpiteen voimassaoloa tietyin edellytyksin mahdollista jatkaa 
aktivoimalla toimenpide. Toimenpiteen aktivointi edellyttää, että säästön määrä ja sen 
pysyvyys kyetään osoittamaan tapauskohtaisesti rakennusautomaatiojärjestelmää tai 
kulutusseurantaa hyödyntämällä Säästöjenlaskennan yleisten pelisääntöjen ohjeistuk-
sen kappaleessa 7.8. esitetyillä periaatteilla. Kuten edellä mainitusta ohjeistuksesta il-
menee, käyttöteknisen toimenpiteen aktivointi edellyttää aina seurantaa ja toimenpiteitä. 
Aktivoinnissa käytetty menettely ja seurantatiedot on myös dokumentoitava. 

 
 

                                                
3 www.energiatehokkuussopimukset.fi/Tietoa sopimuksista/Sopimustoiminnan kulmakivet/Seuranta ja raportoin-
ti/Säästöjen laskenta 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/Tietoa
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2 Energiatiedot 

Vuoden 2013 raportointiin on sisällytetty muutamia energia-alan toimintaa kuvaavia 
energiatietoja taustoittamaan raportoituja tuloksia. 
 

2.1 Energiantuotannon toimenpideohjelma 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikkojen (sopimus-
toimipaikkojen) raportoima sähköntuotanto vuonna 2013 oli 53,7 TWh jakautuen kuvan 
(Kuva 1) mukaisesti. Kuvassa on esitetty myös raportoidut tuotantotiedot vuosilta  
2008–2012 vastaten silloista liittymistilannetta.  
 
 

 

Kuva 1 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähköntuotanto vuosilta 2008–2013. 
 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten toimipaikkojen raportoima 
lämmöntuotanto oli 32,6 TWh. Polttoaineiden käyttö sähkön- ja lämmöntuotantoon 
energia-alan sopimuksissa oli 75,2 TWh vuonna 2013, ydinenergiaa ei ole laskettu mu-
kaan näihin polttoaineisiin. Kuvassa (Kuva 2) on esitetty myös raportoitu polttoaineiden 
käyttö vuosilta 2008–2012 vastaten silloista liittymistilannetta. 
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Kuva 2 Energiantuotannon sopimustoimipaikkojen raportoima polttoaineiden käyttö 
sähkön ja lämmön tuotantoon vuosina 2008–2013. 

 
 

2.2 Energiapalvelujen toimenpideohjelma 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten kaukolämmön myynnin 
toimipaikkojen raportoima lämmön myynti vuonna 2013 oli 27,3 TWh/a (Kuva 3).  
 
 

 

Kuva 3 Sopimustoimipaikkojen raportoima kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin  
vuosina 2008–2013 
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Kuva 4 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähkönmyynti vuosina 2008–2013. 
 
 

Edellä olevassa kuvassa (Kuva 4) on esitetty sähkönmyynnin vaihtelu sopimusyrityksissä 
koko sopimuskauden aikana (2008–2013). Sopimustoimipaikkojen raportoima sähkön 
jakelun jakautuminen asiakasryhmittäin on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 5). 
 
 

 
Kuva 5 Sopimustoimipaikkojen raportoima sähkönjakelu asiakasryhmittäin  

vuosina 2008–2013. 
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3 Energiakatselmus- ja investointituet 

3.1 Energiakatselmustuki 

3.1.1 Energiakatselmustuki 2013 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Vuonna 2013 tuki oli kaikille tukikelpoisille hakijoille pääsääntöi-
sesti enintään 40 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Kuntien ja kuntayh-
tymien sekä mikro- ja pk-yrityksille4 hankkeissa tuki oli kuitenkin enintään 50 % hyväk-
syttävistä kustannuksista. Hyväksyttävän tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy 
kiinteistöissä rakennustilavuuden perusteella, kaukolämpökatselmuksissa verkossa 
myydyn energian ja voimalaitosten energia-analyyseissä voimalaitoksen vuotuisen polt-
toainekäytön perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoiminnan 
yleisohjeessa määritetään tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri katselmustyypeil-
le.  

Suurten yritysten5  energiakatselmuksille ei enää energiatehokkuusdirektiivin toi-
meenpanon määräajan 5.6.2014 jälkeen voi myöntää tukea, koska ne kuuluvat energia-
tehokkuusdirektiivin edellyttämien pakollisten energiakatselmusten piiriin. Muille kuin 
suurille yrityksille voidaan myöntää energiakatselmustukea myös jatkossa. Vuoden 2015 
energiakatselmustuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Tuki haetaan 
siitä paikallisesta ELY-keskuksesta, jonka alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatsel-
muksen aloittamiseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 

 

3.1.2 Energiakatselmustuki energia-alan sopimusyrityksille 

Vuonna 2013 käynnistyi energia-alan toimenpideohjelmiin liittyen vain 3 energiakatsel-
mushanketta, joissa oli yhteensä 3 erillistä kohdetta. Kohteiden määrä oli samaa luok-
kaa kuin vuoden 2012 alhainen arvo. Kaikki kolme hanketta käynnistyivät energiantuo-
tannon toimenpideohjelman piirissä. Tuella mitattuna vuonna 2013 myönnettiin tukea 
lähes kymmenkertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna.  

Energiantuotannon toimenpideohjelman alueella käynnistyi kolme energiakatsel-
musta. Käynnistyneissä kohteissa oli kaksi voimalaitoksen energia-analyysiä ja yksi 
kaukolämpökatselmus. Energiapalvelun toimenpideohjelmaan liittyen ei vuonna 2013 
käynnistynyt yhtään energiakatselmusta. Yhteensä energia-alalla on sopimuskaudella 
käynnistynyt 30 voimalaitosten energia-analyysiä, 19 kaukolämpökatselmusta ja 11 kiin-
teistökatselmusta. Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista 
noin 20 % on käynnistänyt energiakatselmuksen ja/tai -analyysin vuoden 2013 loppuun 
mennessä.  

Energia-alan hankkeille vuonna 2013 myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä 
vain 80 000 euroa. Kaikki vuonna 2013 TEM:n energia-alalle myöntämä katselmustuki 
kohdistui energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille. 

                                                
4 Mikro- ja pk -yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja joko 
vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa. 
5 Suuri yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: yli 250 työntekijää tai tase yli 43 milj. € 
ja liikevaihto yli 50 milj. €. Katso myös Onko yrityksemme suuri yritys 

http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet/energiakatselmustuki_onko_yrityksemme_suuri_yritys
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Taulukossa 1 (Taulukko 1) on yhteenveto TEM:n energia-alan toimenpideohjelmiin liitty-
neille sopimusyrityksille myönnetystä energiakatselmustuesta vuonna 2013 sekä yh-
teensä koko sopimuskaudella. Taulukossa on vertailun vuoksi esitetty vastaavasti myös 
elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvan energiavaltaisen teollisuuden 
ja keskisuuren teollisuuden energiakatselmustuet.  

 
 

Taulukko 1 Energiakatselmustuki energia-alan hankkeisiin. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            

    lkm lkm eur eur 
            
  Energiapalvelut 0 0 0 0 
  Energiantuotanto 3 3 202 100 80 840 

2013 
Energia-alan sopimusyritykset 

yht. 3 3 202 100 80 840 
Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 

  Keskisuuri TE, sopimusyritykset yht. 16 16 678 116 279 145 

  
Energiavaltainen TE, sopimusyritykset 

yht. 11 12 469 320 187 720 
            

Yhteensä 
2008–2013 

Energiapalvelut 8 15 131 622 54 426 
Energiantuotanto 33 48 2 151 691 883 270 
Energia-alan sopimusyritykset 

yht. 41 63 2 283 313 937 696 
Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 2 2 141 920 56 760 
Keskisuuri TE, sopimusyritykset yht. 176 215 6 701 366 2 728 039 
Energiavaltainen TE, sopimusyritykset 

yht. 67 79 6 486 721 2 601 007 
            

 
 

Kuvissa on esitetty sopimuskaudella 2008–2013 käynnistyneiden energiakatselmusten 
lukumäärä ja vuosittain yhteensä myönnetty energiakatselmustuki energiapalvelujen 
(Kuva 6) ja energiantuotannon (Kuva 7) toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille.  
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Kuva 6 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille myön-
netyt energiakatselmustuet ja käynnistyneiden energiakatselmuskohteiden 
lukumäärä vuosina 2008–2013. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki 
ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 

 
 

 
Kuva 7 Energiantuotannon sopimusyrityksille myönnetyt energiakatselmustuet ja 

käynnistyneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärä vuosina 2008–2013. 
Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden 
lukumäärä. 

 
Energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella energiakatselmuksia on käynnistynyt 
melko vähän ja niistä suuri osa on kiinteistökatselmuksia, joten myönnetty katselmustuki 
on melko pieni. Energiantuotannon alueella energiakatselmuksia/-analyysejä on käyn-
nistynyt enemmän ja myös myönnetyn tuen määrä on sopimuskaudella alkupuolella ollut 
samaa suuruusluokkaa kuin energiavaltaisen teollisuuden sopimustoimintaan liittyneille 
yrityksille.  
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3.2 Investointituki energiansäästöön 

3.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 

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

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon määräajan 5.6.2014 jälkeen, ei energia-
tukea ole enää mahdollista myöntää suurten yritysten6  energiakatselmuksille. Sen si-
jaan investointitukea energiansäästöhankkeiden toteuttamiseen voivat edelleen saada 
myös suuret yritykset silloin, kun muut tuen myöntämiseen liittyvät ehdot täyttyvät.   

Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2013 enimmillään 20 % ja se myönnetään vain sille 
osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaansaamiseksi välttämätön. 
Päästökauppalain soveltamisalan piirissä oleville laitoksille ei tukea myönnetä tavan-
omaisen tekniikan hankkeille, joissa päästöoikeuksilla on merkittävä taloudellinen vaiku-
tus hankkeen kannattavuuteen. 

Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2013 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 25 %. 

Vastaavasti kuten energiakatselmustukea, myös investointitukea on haettava aina 
ennen hankkeen aloittamista. Tukihakemus toimitetaan pääsääntöisesti kohteen sijainti-
paikan mukaan määräytyvään paikalliseen ELY-keskukseen. Investointi katsotaan aloi-
tetuksi, kun sitä koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu tai päälaitteista on tehty sitova 
tilaus. 

TEM määrittää vuosittain edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteutta-
miseen kohdistuvan investointituen tasot. Vuonna 2014 näihin tukitasoihin ei tullut  
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti vuoden 2013 investointitukien 
tukiehtoihin tulleet jotkut muutokset koskien säästöinvestointien takaisinmaksuaikoja, 
niiden kokoa ja ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden hakijaa pysyivät ennallaan. 
Tukilinjausten mukaisesti koroton takaisinmaksuaika investointituen kohteena olevalle 
energiansäästötoimenpiteelle on oltava yli 3 vuotta. Lisäksi takaisinmaksuajan ollessa 
3–5 vuotta, suurilta yrityksiltä edellytetään hakemukseen selvitys, jossa on esitetty 
investoinnin kannattavuus tuen kanssa ja ilman tukea sekä tuen tarvetta koskevat kirjal-
liset perustelut. Tuettaville hankkeille ei ole määritetty tuettavan hankkeen ylärajaa.  
ESCO-palvelulla toteutettavassa hankkeessa ei ESCO-yritys voi olla tuen hakijana.  

                                                
6 Suuri yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: yli 250 työntekijää tai tase yli 43 milj. € 
ja liikevaihto yli 50 milj. €. Katso myös Onko yrityksemme suuri yritys 

http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet/energiakatselmustuki_onko_yrityksemme_suuri_yritys
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Vuoden 2014 investointitukia koskevat tukilinjaukset ja linkit tukihakemuksiin löytyvät 
laajemmin Motivan verkkosivulta7 kohdasta TEM energiakatselmus- ja investointituet 
2014. Vuoden 2015 energiatuen linjauksista ei ole vielä tehty. 

 

3.2.2 Investointituki energia-alan sopimusyrityksille 

Vuonna 2013 käynnistyi energia-alalla 5 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin suunnat-
tua investointitukea saanutta hanketta. yksi hankkeista käynnistyi energiapalvelujen 
toimenpideohjelman alueella ja neljä energiantuotannon toimenpideohjelman alueella. 
Yhteensä näille myönnetty investointituki oli noin 2,25 milj. euroa, joka on 31 % koko 
sopimuskaudella 2008–2013 energia-alalle myönnetystä investointituesta. 

Taulukossa (Taulukko 2) on yhteenveto TEM:n energia-alan toimenpideohjelmiin liit-
tyneille sopimusyrityksille myöntämästä investointituesta tavanomaisen tekniikan ener-
giansäästöinvestointeihin vuonna 2013 sekä yhteensä koko sopimuskaudella. Taulu-
kossa on vertailun vuoksi esitetty vastaavasti myös elinkeinoelämän energiatehokkuus-
sopimukseen kuuluvien energiavaltaisen teollisuuden ja keskisuuren teollisuuden inves-
tointituet 
 
 
Taulukko 2 Investointituki energiansäästöön/energiatehokkuuden parantamiseen energia-

alalla. 

Sopimusalue 2013 2008–2013 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

Energiapalvelut 1 40 000 10 594 000 
Energiantuotanto 4 2 210 970 28 6 592 759 
Energia-ala, sopimusyritykset yht. 5 2 250 970 38 7 186 759 
Keskisuuri teollisuus 26 2 146 605 157 12 875 296 
Energiavaltainen teollisuus 16 1 257 300 75 18 257 918 
Teollisuus yhteensä 42 3 403 905 232 31 133 214 
          

 
 
Kuvissa on esitetty sopimuskaudella 2008–2013 energiansäästöön/energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvää investointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärä ja vuosittain 
yhteensä myönnetty investointituki energiapalvelujen (Kuva 8) ja energiantuotannon  
(Kuva 9) toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille.  
 
 

                                                
7 http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-
_ja_investointituet 

http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet
http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet
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Kuva 8 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille energi-
ansäästöön/energiatehokkuuden parantamiseen myönnetty investointituki 
vuosina 2008–2013. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla 
hankkeiden lukumäärä. 

 
 

 

Kuva 9 Energiantuotannon sopimusyrityksille energiansäästöön/energiatehokkuuden 
parantamiseen myönnetty investointituki vuosina 2008–2013. Pylväillä on esi-
tetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden lukumäärä. 

 
Edellä olevassa taulukossa (Taulukko 2) ja kuvissa (Kuva 8, Kuva 9) näkyvien energiansääs-
töön ja sen käytön tehostamiseen kohdistuvien investointitukien lisäksi, vuonna 2013 
myönnettiin uusiutuvan energian investointitukea 10 energiapalvelujen ja 6 energiantuo-
tannon toimenpideohjelmaan liittyneille yrityksille. Uusiutuvan energian investointituki 
energia-alalla oli noin 1 milj. euroa energiantuotannon toimenpideohjelman kuudelle 
hankkeelle ja noin 2 milj. euroa energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneille  
10 hankkeelle. 
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4 Energiantuotannon toimenpideohjelma  

4.1 Energiatuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset  

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa oli mukana vuoden 2013 lopussa 37 yritystä 
ja niiden 201 toimipaikkaa (Kuva 10). Näiden sähkön tuotanto edusti 92 % sähkön tuotan-
nosta. Lämmön tuotannon kattavuus oli 70 %. 
 

 
Kuva 10  Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten määrä. 
 

4.2 Yritysten raportoimat energiansäästövaikutukset 

4.2.1 Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten velvoit-
teet ja raportointi 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon toimenpideohjel-
maan liittyessään yritykset sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään ja ottamaan käyt-
töön energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen menettelytavat. Sopimukseen liittyvä 
yritys määrittää itselleen määrällisen energiatehokkuustavoitteen energiatehokkuusjär-
jestelmän käyttöönoton yhteydessä. Vuosiraportoinnin yhtenä tavoitteena on seurata 
näiden toimenpiteiden ja samalla koko toimenpideohjelman toteuttamista. 

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa yritysten raportoimat energiatehokkuus-
toimenpiteet ovat energiakatselmuksissa tai yritysten muissa selvityksissä todettuja las-
kennallisia energiansäästövaikutuksia (ES- ja KAT-toimenpiteet), ja tuotannollisista  
toimenpiteistä johtuvaa energiansäästöä (TT-toimenpiteet). Tuotannollisten toimenpitei-
den (TT) investoinnit ovat usein suuria ja näitä ei voida perustella yksistään tehostumi-
sen aiheuttamilla säästöillä. Näissä toimenpiteissä tehostumisen investointiosuudeksi  
on ohjeistettu (Energiatehokkuutta parantavien investointien ja toimenpiteiden määrittä-
minen ja raportointi energiantuotannon energiatehokkuussopimuksessa8,  
                                                
8 http://energia.fi/sites/default/files/energiantuotannon_toimenpideohjelma_raportointiohje.pdf 

http://energia.fi/sites/default/files/energiantuotannon_toimenpideohjelma_raportointiohje.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/energiantuotannon_toimenpideohjelma_raportointiohje.pdf
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ET/Motiva, 2009) raportoitavaksi viiden vuoden kustannussäästöä vastaava osuus (ta-
kaisinmaksuajaksi tehostamistoimenpiteelle syntyy siis tässä laskennallisesti 5 vuotta). 

Ohjeistuksesta poikkeavia vuoden 2013 raportointeja Motiva korjasi ohjeen mukai-
siksi. Näissä laskennallisissa korjauksissa periaatteena on, että raportoitua säästöä ei 
muokata, vaan raportoitu investointi suhteutetaan saavutettuihin säästöihin tarpeen mu-
kaan edellä mainitun ohjeistuksen mukaisesti. Raportoinnista ja säästöjen määrittämi-
sestä on esitetty kattavampi kuvaus kappaleessa 1.2. 

Osa raportoiduita toimenpiteistä lisää hieman primäärienergiankulutusta samaan 
aikaan kun se säästää sähköä, tai toisin päin. Tällaisilta toimenpiteiltä on tätä raporttia 
varten poistettu energiankulutusta lisäävä osa ja huomioitu vain energiansäästöt. 

Kaksi kolmasosaa (65 %, 131 kpl) toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista 
on raportoinut toteuttaneensa kuuden ensimmäisen sopimusvuoden aikana energiate-
hokkuustoimenpiteitä (ES ja KAT) tai tuotannollisia toimenpiteitä (TT). Sopimukseen 
kuuluvista yrityksistä kolme ei ole toteuttanut yhtään toimenpidettä millään toimipaikal-
laan koko sopimuskauden aikana. Yrityksiä tulee kannustaa toteuttamaan energian-
säästötoimenpiteitä yhä aktiivisemmin tulevina raportointivuosina. Tällä on jatkossa suu-
ri merkitys myös energiatehokkuusdirektiivin mukanaan tuoman kansallisen säästöta-
voitteen toteutumisessa. 
 

4.2.2 Energiansäästöinvestoinnit 

Taulukossa (Taulukko 3) on esitetty yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten ra-
portoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiansäästötoimenpiteistä rapor-
tointivuodelta 2013 sekä kaikista vuonna 2014 voimassa olevista säästötoimenpieteistä. 
Vuoden 2014 lukuihin on otettu mukaan kaikki ennen vuotta 2014 toteutetuksi rapor-
toidut toimenpiteet, joiden säästövaikutus on edelleen voimassa. Vuonna 2013 toteutet-
tujen toimenpiteiden säästövaikutus ensimmäisestä kertaa voimassa vuonna 2014. Lista 
toteutettujen toimenpiteiden nimistä julkaistaan sopimustoiminnan internetsivuilla9. 
 
 
Taulukko 3 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten vuonna 2013 raportoimista 

toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä (ES+KAT+TT – 
toimenpiteet) sekä vuonna 2014 * voimassa olevista säästötoimenpiteistä. 

 
* sisältää vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut toimenpiteet 

                                                
9http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/toteutetuiksi_raportoi
dut_toimenpiteet/ 

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Primääri-
energia
GWh/a

milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa* 516 950 881 210

2013
Toteutettu 115 151 209 19
Päätetty 50 44 51 5,9
Harkittu 186 103 555 57
Päätetty ja harkittu yhteensä 236 147 607 63

Säästetty energia 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/toteutetuiksi_raportoidut_toimenpiteet/
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Energiantuotannon sopimusyritykset raportoivat vuonna 2013 toteutetuiksi 115 toimen-
pidettä. Toteutetuiksi raportoitujen toimenpiteiden yhteenlaskettu sähkönsäästövaikutus 
oli 115 GWh/a ja primäärienergiansäästövaikutus 209 GWh/a (Taulukko 3). Näiden toi-
menpiteiden edellyttämiksi investoinneiksi raportoitiin yhteensä 19 milj. euroa. Sähkön 
säästöt kasvoivat edellisestä vuodesta 58 GWh:lla ja primäärienergian säästöt laskivat 
hieman edelliseen vuoteen verrattuna (12 GWh). 

Kaikista sopimuskaudella toteutetuista toimenpiteistä yhteensä 516 toimenpiteen 
säästövaikutus on edelleen voimassa vuonna 2014. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu 
vuotuinen sähkönsäästövaikutus on 950 GWh/a ja primäärienergian säästövaikutus 
881 GWh. Näiden toimenpiteiden edellyttämiksi investoinneiksi on raportoitu yhteensä 
210 milj. euroa.  

Tulevaisuuden säästöpotentiaaliksi lasketaan toimenpiteet jotka on päätetty toteut-
taa tulevaisuudessa tai joiden toteutusta harkitaan. Vuonna 2013 tällaisia toimenpiteitä 
raportoitiin yhteensä 236 kpl, joiden sähkönsäästöpotentiaali oli 147 GWh/a ja primää-
rienergiankäytön tehostumisen potentiaali 607 GWh/a (Taulukko 3).  

Erään sopimusyrityksen kaksi toimipaikkaa ovat ilmoittaneet, että yrityksen toimen-
piteiden investointeja tai takaisinmaksuaikoja ei voida raportoida. Näiden toimenpiteiden 
osalta ainoastaan toimenpiteiden nimet ja säästöt on raportoitu ja otettu huomioon tu-
loksissa. 

Taulukon ja kuvien (Taulukko 3, Kuva 11, Kuva 12) luvuissa ei ole huomioitu toimenpitei-
tä, joiden säästövaikutus on loppunut ennen vuotta 2014. Yhteensä 51 sopimuskaudella 
toteutetun toimenpiteen säästövaikutus ei enää vuonna 2014 ole voimassa. Näiden toteu-
tettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu päättynyt sähkön säästövaikutus on 6,7 GWh/a ja 
primäärienergian 17,0 GWh/a. Kuvissa (Kuva 11, Kuva 12) on vuosittaisissa säästöpylväissä 
vinoviivalla merkitty ko. vuonna toteutetuksi raportoitu säästövaikutus, joka ei ole enää 
voimassa vuonna 2014. Koska energiantuotannon toimenpideohjelmassa toimenpiteitä 
joiden säästövaikutus ei enää ole voimassa, on niin vähän, ei viivoitettua aluetta juuri näy. 

Kuvassa (Kuva 11, Kuva 12) on pylväillä kuvattu vuosittain toteutetuilla toimenpiteillä 
saavutettu säästö ja viivalla kumulatiivinen energiansäästövaikutus, jossa kunakin 
vuonna on otettu huomioon sellaiset toimenpiteet, joiden säästövaikutus on voimassa 
ko. tarkasteluvuonna. Koska toimenpiteiden ensimmäinen voimassaolovuosi on toteu-
tusta seuraava vuosi, on kuvaan piirretty näkyviin myös vuoden 2014 alun tilanne, jotta 
saadaan näkyviin vuonna 2013 toteutettujen toimenpiteiden vaikutus. Kumulatiivista 
säästöä kuvaava viiva siis näyttää aina tilanteen tarkasteluvuoden alussa.  

Kaikista sopimuskaudella toteutetuista toimenpiteistä 455 on ollut teknisiä ja  
101 käyttöteknisiä. Osalle toimenpiteistä ei ole raportoitu elinikää tai tekni-
nen/käyttötekninen -tietoa. Tällaiset toimenpiteet on tässä raportissa huomioitu käyttö-
teknisinä toimenpiteinä. 
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Kuva 11 Energiantuotannon sopimusyritysten vuosittain toteuttamien sähkön tuotan-

non tehostamisen säästövaikutukset. Yhtenäisellä värillä on pylväissä esitetty 
eri vuosina raportoitu vuonna 2014 voimassaoleva säästövaikutus. Viivoituk-
sella on esitetty erivuosina raportoitu säästö joka ei enää ole voimassa 2014. 
Viivalla on esitetty vuosittain voimassaoleva kumulatiivinen säästövaikutus. 

 
 

 
Kuva 12 Energiantuotannon sopimusyritysten vuosittain toteuttamien primäärienergi-

an käytön tehostamisen säästövaikutukset. Yhtenäisellä värillä on pylväissä 
esitetty eri vuosina raportoitu vuonna 2014 voimassaoleva säästövaikutus. 
Viivoituksella on esitetty erivuosina raportoitu säästö joka ei enää ole voi-
massa 2014. Viivalla on esitetty vuosittain voimassaoleva kumulatiivinen 
säästövaikutus. 
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Kuva 13 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten toteuttamien energiatehok-
kuustoimenpiteiden investoinneista sekä lukumäärästä vuosittain sopimus-
kaudella 2008–2013. 

 
 

4.2.3 Ympäristöinvestoinnit, joilla on vaikutusta energiankäyttöön 

Yrityksillä on mahdollisuus halutessaan raportoida myös sellaisista toteutetuista ympä-
ristönsuojeluinvestoinneista (YM), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Vuonna 
2013 tällaisia toimia raportoitiin toteutetun kolme kappaletta. Kaiken kaikkiaan sopimus-
kaudella 2008–2013 näitä toimenpiteitä on toteutettu 7 kappaletta. Yhteenveto näistä 
investoinneista on esitetty taulukossa (Taulukko 4). Näiden toimenpiteiden säästövaiku-
tusta ei oteta huomioon säästötavoitteen saavuttamisessa. Energiatehokkuutta mahdol-
lisesti huonontavia ympäristönsuojeluinvestointeja tai uusiutuvien energioiden lisää-
misinvestointeja ei myöskään lueta toteuttajalleen tehostamistoimilla saavutettuja ja 
raportoituja säästöjä vähentäviksi. 
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Taulukko 4 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten vuonna 2013 raportoimista 
toteutetuista, päätetyistä ja harkituista ympäristönsuojeluinvestoinneista sekä 
koko sopimuskaudella 2008–2013 toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövai-
kutus yhteensä. 

 
 
 

4.2.4 Toimialaliiton energiansäästötavoitteen toteutuma 

Energiantuotannon toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehos-
tamistoimia, joilla parannetaan primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energian-
tuotannon kokonaishyötysuhdetta. Toimenpideohjelman säästötavoitteeksi on asetettu 
vuotuinen 1 000 GWh primäärienergiankäytön säästö ja 1 000 GWh sähköntuotannon 
tehostaminen sähköenergiaksi laskettuna vuoteen 2016 mennessä. 

Kuutena ensimmäisenä sopimusvuotena tavoitteesta toteutui sähkön osalta 95 % 
ja primäärienergian osalta 88 % edellyttäen, että kaikkien toteutettujen säästötoimen-
piteiden säästövaikutus on vielä voimassa vuoden 2016 lopussa. Yhteenveto tuloksista 
on esitetty taulukossa (Taulukko 5). Taulukkoon (Taulukko 5) on tavoitteen saavuttamisen 
tarkasteluajankohdaksi valittu vuoden 2014 alku, näin saadaan voimassaolevaan sääs-
töön mukaan myös vuonna 2013 toteutetut toimenpiteet. 

 
 

 Taulukko 5 Energiansäästötavoitteen toteutumisen tilanne energiantuotannon sopi-
musyrityksissä vuoden 2014 alussa. 

 
 
 
 

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Primääri-
energia
GWh/a

milj.
eur

Toteutettu 2008-2013 yhteensä 7 1,6 1,7 0,5

2013
Toteutettu 3 1,0 5,2 0,9
Päätetty 2 0,0 40,2 4,5
Harkittu 1 0,0 90 9,0
Päätetty ja harkittu yhteensä 3 0,0 130 13,5

Säästetty energia 

Sähköntuotannon/käytön 
tehostaminen

Primäärienergian käytön 
tehostaminen

Tavoite vuodelle 2016 (GWh/a) 1 000 1 000

Vuonna 2014 voimassaoleva säästö 950 881

    Tavoitteesta saavutettu 2014 (%) 95 % 88 %

Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiansäästö
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4.3 Toimiminen energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) edellyttämällä 
tavalla 

Energiantuotannon toimenpideohjelmassa yrityksen velvoitteeksi energiatehokkuuden 
jatkuvan parantamisen osalta on asetettu seuraavaa: 

• Yritys nimeää yrityskohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energia-
vastuuhenkilöt. Yrityskohtainen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä toimen-
pideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa. 

• Yritys sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ottamalla käyttöön 
Energiatehokkuusjärjestelmän seuraavasti: 

- Yritys liittää energia-asiat energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) mukai-
sesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 12 kuukau-
den kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. 

- Yritys varmistaa johdon katselmuksella 24 kuukauden aikana sopimus-
järjestelmään liittymisestä, että yritys on ottanut käytännön toimissaan 
huomioon energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen energiatehok-
kuusjärjestelmässä (ETJ) kuvatulla tavalla. 

• Yritys sitoutuu käyttämään energiatehokkuusjärjestelmää (ETJ) koko sopimus-
kauden ajan. 

Ellei yrityksessä tai toimipaikassa ole johtamisjärjestelmää, johon ETJ voidaan integroi-
da, tulee yrityksen/toimipaikan laatia erillinen energiatehokkuuden tehostamis-
suunnitelma. 

Jotta energiantuotannon toimenpideohjelman toteutumista voidaan arvioida eli mi-
ten sopimukseen liittyneet ko. alan yritykset toteuttavat toimenpideohjelmaa, kysytään 
vuosiraportoinnissa yrityksiltä/toimipaikoilta ETJ:ssä kuvattujen toimenpiteiden toteutta-
mista. Seuraavissa kappaleissa on esitetty yhteenveto toimipaikkojen raportoimista 
ETJ:n edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta.  
 

 

4.3.1 ETJ:n liittäminen olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 

Toimenpideohjelman mukaan yrityksen tulee liittää energia-asiat energiatehokkuusjär-
jestelmän (ETJ) mukaisesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään 
12 kuukauden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä.  

Kaikki energiantuotannon toimenpideohjelman toimipaikat (201 toimipaikkaa) ovat 
olleet sopimustoiminnassa mukana vähintään vuoden., eli järjestelmätyö tulisi olla tehty-
nä seurantavuonna. Näistä toimipaikoista 150 (75 %) on käytössä jokin johtamis- tai 
ympäristöjärjestelmä. Raportoinnin mukaan ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävis-
tä yli vuoden sopimustoimintaan kuuluneista toimipaikoista 99 %:lla (148 toimipaikkaa) 
energiatehokkuusasiat on liitetty osaksi ympäristö- tai johtamisjärjestelmää. Toimipai-
koilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestelmään ETJ on liitetty (Kuva 14). 
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Kuva 14 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-

nen johtamisjärjestelmiin energiantuotannon sopimusyrityksien toimipaikois-
sa seurantavuonna 2013. 

 
 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (150 kpl) kaikilla  
on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja yli puolella (87 kpl, 58 %) myös 
ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä. ISO 14001 -järjestelmä on sertifioitu 135 toimipai-
kalla ja ISO 9001 -järjestelmä 56 toimipaikalla. Energiantuotannon sopimusyritysten 
ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista kolme raportoi käyttävänsä 
EMAS-järjestelmää (Kuva 15). 

Vuoden 2013 vuosiraportointiin lisättiin kysymys ISO 50001 energianhallintajärjes-
telmän käytöstä. Energiantuotannon toimipaikoista yhdellä on järjestelmä käytössä ja 
sertifioitu (Kuva 15). 

Muita kuin edellä mainittuja järjestelmiä on käytössä vajaalla puolella (61 kpl, 40 %) 
toimipaikoista (Kuva 15). Muiksi järjestelmiksi mainittiin mm. OHSAS 18001, BS 8800 
sekä ISO 50001. Kaikki toimipaikat eivät raportoineet mikä muu järjestelmä heillä on 
käytössä. 

Eri vuosina energiatehokkuussopimusten vuosiraporteissa ilmoitetut prosenttiluvut 
johtamisjärjestelmien käyttöön liittyen eivät ole aivan vertailukelpoisia keskenään. Kah-
tena ensimmäisenä raportointivuonna järjestelmiä käyttävien osuus laskettiin sopimuk-
seen liittyneiden toimipaikkojen kokonaismäärästä ja vuonna 2010–2013 osuus on las-
kettu niiden toimipaikkojen määrästä, jotka ovat ilmoittaneet, että heillä on käytössä joko 
laatu- tai johtamisjärjestelmä. 
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Kuva 15 Energiantuotannon sopimusyrityksissä käytössä olevat ympäristö- ja  

johtamisjärjestelmät vuonna 2013. 
 
 

Toimenpideohjelman mukaan ETJ:n ulkoinen auditointi on sopimusyrityksille vapaaeh-
toista. Yrityksen käyttämän ympäristö- tai johtamisjärjestelmän ulkoinen auditointi on 
kuitenkin tehty seurantavuonna melkein puolelle (47 %, 95 kpl) toimipaikoista. Toimipai-
koista 38 % (76 kpl) oli käsitellyt energia-asioita ulkoisissa auditoinnissa raportointivuo-
tena. Energia-asioiden huomioonottaminen ulkoisessa auditoinnissa on lisääntynyt so-
pimuskauden aikana. Seurantakauden alussa vuonna 2008 10 % (21 toimipaikkaa) ra-
portoi sisällyttäneensä energia-asiat ulkoiseen auditointiin (Kuva 16). 

ETJ:n mukaisesti energia-asioita tulee käsitellä säännöllisin väliajoin, mutta vähin-
tään kerran vuodessa, sisäisissä auditoinneissa. Lisäksi ETJ velvoittaa sopimukseen 
liittyneitä toimipaikkoja käsittelemään energia-asiat vähintään kerran vuodessa johdon 
katselmuksessa. Vuonna 2013 energia-asioita oli tarkasteltu sisäisissä auditoinneissa 
2 % toimipaikoista (5 kpl) ja koko sopimuskautena yhteensä 45 %:lla toimipaikoista 
(91 toimipaikkaa). Vuonna 2013 toimipaikoista 7 %:lla (15 kpl) on käsitelty energia-
asioita johdon katselmuksessa. Toimipaikoista 69 % (139 kpl) on käsitellyt energia-
asioita johdon katselmukseen vähintään kerran koko sopimuskauden aikana (Kuva 16). 
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Kuva 16 Auditointien toteuttaminen ja energiatehokkuusasioiden käsittely  

auditoinneissa ja johdon katselmuksissa energiantuotannon sopimus-
yrityksissä vuonna 2013. 

 
 

4.3.2 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

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

Kaikki toimipaikat ovat kuuluneet sopimustoimintaan jo vähintään vuoden. Toimi-
paikoista 97 %:lla (196 kpl) on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Tämä tar-
koittaa, että raportoitujen tietojen perusteella viisi toimipaikkaa ei ole nimennyt vastuita 
toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa. 

Toimipaikoista 134 (67 %) oli määrittänyt vastuut sekä yritys- että toimipaikka- ta-
solla. Pelkästään yritystasolla energiatehokkuustoiminnan vastuut on määrittänyt 
47 toimipaikkaa (23 %) ja pelkästään toimipaikkatasolla 15 toimipaikkaa (7 %) (Kuva 17).  
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Kuva 17 Vastuuhenkilöiden nimeäminen energiantuotannon sopimusyrityksissä  

vuonna 2013. 
 

 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) 
mukaisesti tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Vähintään kaksi vuotta 
sopimukseen kuuluneista toimipaikoista (200 kpl) 73 %:lla (146 toimipaikkaa) on voi-
massaoleva tehostamissuunnitelma. Näistä toimipaikoista 29 toimipaikkaa on myös 
päivittänyt tehostamissuunnitelman seurantavuonna. 

Jos tarkastellaan kaikkia vuonna 2013 sopimustoimintaan kuuluneita toimipaikkoja 
(201 kpl), ovat tulokset täysin samanlaisia, sillä vain yksi toimipaikkaa ei ole kuulunut 
toimenpideohjelmaan kahta vuotta (Kuva 18). 

 
 

 
Kuva 18 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne energian-

tuotannon sopimusyrityksissä vuonna 2013. 
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4.3.3 Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja ETJ:n velvoitteita yritykselle. Vuonna 2013 toimipaikoista 
26 (13 %) järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa  
(Kuva 19). Koulutusta järjestävien toimipaikkojen määrä on vähentynyt sopimuskauden 
alusta ja vuoden 2013 osuus on pienin koko sopimuskaudella.  

Energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista 26 toimipaikasta 10 antoi kou-
lutusta sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle, 14 vain muulle henki-
lökunnalle ja kaksi vain energiavastuuhenkilöille (Kuva 20). 

Energiatehokkuus on yksi tulospalkkioiden kriteeri melkein puolessa sopimusyritys-
ten toimipaikoista (44 %, 88 kpl). Vuonna 2013 taloudellisen ajotavan koulutusta järjesti 
henkilöstölleen 16 % toimipaikoista (33 kpl) ja Energiansäästöviikkoa vietettiin puolessa 
energiantuotannon toimipaikkoja (105 kpl). 
 
 

 
Kuva 19 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus energia-

tuotannon sopimusyrityksissä raportointivuonna 2013. 
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Kuva 20 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä energiantuotannon sopimusyrityksien toimipaikoissa 
vuonna 2013. 

 
 
Noin kolmasosa (74 kpl) energiantuotannon sopimusyritysten toimipaikoista hyödynsi 
energiatehokkuussopimukseen kuulumista omassa viestinnässään raportointivuonna. 
Kolmannes (61 kpl) mainitsi myös energiatehokkuussopimukseen kuulumisen kotisivuil-
laan. Oman yrityksensä energiansäästötavoitteen ilmoittaa kotisivuillaan 7 % toimipai-
koista (15 kpl). Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestin-
nässään hyödyntää neljännes toimipaikoista (50 kpl) (Kuva 21). 
 

 

 
Kuva 21 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä energian-

tuotannon sopimusyrityksissä raportointivuonna 2013. 
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4.3.4 Suunnittelu ja hankinnat 

Toimenpideohjelmaan liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa 
edellytetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. 
Kuvassa (Kuva 22) on esitetty yhteenveto ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuu-
teen liittyvissä hankinnoissa ja suunnittelussa energiantuotannon sopimusyritysten toi-
mipaikoilla. 

Toimipaikoista neljänneksellä (51 kpl) on käytössä ohjeet tai suositukset suunnitte-
lun energiatehokkuudesta, ja 20 niistä raportoi päivittäneensä suunnitteluohjeita vuonna 
2013.  

Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä puolella toimipai-
koista (105 kpl), ja 12 toimipaikkaa raportoi päivittäneensä hankintaohjeistusta seuran-
tavuonna.  

Kuuden ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen kuitenkin edelleen valtaosalla toimi-
paikoista ei ole suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvää energiatehokkuuden huomioon 
ottavaa ohjeistusta tai ne eivät siitä ainakaan ole raportoineet.  

 
 

 
Kuva 22 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

energiantuotannon sopimusyrityksissä vuonna 2013. 
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5 Energiapalvelujen toimenpideohjelma  

5.1 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan, johon voivat liittyä kaukolämpöä ja kauko-
jäähdytystä loppukäyttäjille toimittavat sekä sähkön siirtoa, jakelua ja vähittäismyyntiä 
harjoittavat yritykset, oli vuoden 2013 lopussa liittynyt 95 yritystä ja 132 toimipaikkaa 
(Kuva 23). Toimipaikoista 38 on sähkön myynnin toimipaikkoja, 47 sähkön jakelun ja 45 
kaukolämmön toimipaikkoja. Lisäksi 2 toimipaikkaa raportoi sekä sähkön myynnin että 
jakelun tiedot samalle toimipaikalle. Nämä toimipaikat on käsittelyissä sisällytetty sähkön 
jakelun toimipaikkoihin.  
 
 

 

Kuva 23 Energiapalveluiden toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset. 
 
 

5.2 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten 
velvoitteet ja raportointi 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 
liittyessään yritykset sitoutuvat ensimmäisen vuoden aikana laatimaan suunnitelman 
asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista koko sopimus-
kaudelle. Yritys sitoutuu toimenpideohjelmissaan tehostamaan omaa energiankäyttöään 
(asettaa liittyessään vähintään 5 %:n tehostamistavoitteen ja tarkentaa tavoitettaan kah-
den vuoden sisällä liittymisestään) ja tarjoamaan asiakkailleen energiatehokkuus-
palveluja. Erityisen tärkeäksi sopimustoiminnan yhteydessä on nähty asiakaspalvelut 
asumis- ja kotitalousasiakkaille, jotka eivät muutoin ole sopimustoiminnan piirissä. Vuo-
siraportoinnin yhtenä tavoitteena on seurata näiden toimenpiteiden ja samalla koko toi-
menpideohjelman toteuttamista. 
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Energiapalvelujen sopimusyritysten raportoimat omaan energiankäyttöön kohdistuvat 
energiatehokkuustoimenpiteet ovat energiakatselmuksissa tai yritysten muissa selvityk-
sissä todettuja laskennallisia energiansäästövaikutuksia (KAT- ja ES-toimenpiteet). Yri-
tykset voivat raportoida myös muista tehdyistä toimenpiteistä (MI-toimenpiteet), joilla on 
ollut vaikutusta energiankäyttöön. MI-toimenpiteiden investoinnit ovat usein suuria ja 
näitä ei voida perustella yksistään energian käytön tehostumisen aiheuttamilla säästöil-
lä. Näissä toimenpiteissä tehostumisen investointiosuudeksi on ohjeistettu 
(Energiatehokkuustoimenpiteen luokittelu, takaisinmaksuaika ja elinikätarkastelu ener-
giatehokkuussopimuksen seurantajärjestelmässä)10 raportoitavaksi kahdeksan vuoden 
kustannussäästöä vastaava osuus (takaisinmaksuajaksi tehostamistoimenpiteelle syn-
tyy siis tässä laskennallisesti kahdeksan vuotta).  

Ohjeistuksesta poikkeavia vuoden 2013 raportointeja Motiva korjasi ohjeen mukai-
siksi. Näissä laskennallisissa korjauksissa periaatteena on, että raportoitua säästöä ei 
muokata, vaan raportoitu investointi suhteutetaan saavutettuihin säästöihin tarpeen mu-
kaan edellä mainitun ohjeistuksen mukaisesti. Raportoinnista ja säästöjen määrittämi-
sestä on esitetty kattavampi kuvaus kappaleessa 1.2. 

Osa raportoiduita toimenpiteistä lisää hieman esimerkiksi lämmönkulutusta samaan 
aikaan kun se säästää sähköä, tai toisin päin. Tällaisissa tapauksissa suuremmasta 
säästöstä on vähennetty toisen energiamuodon kasvanut tarve. Tämä muuttaa hieman 
lämmön ja sähkön säästöjen keskinäistä suhdetta, mutta antaa oikeamman tuloksen 
kun säästöt lasketaan yhteen. 

Vähän yli puolet (56 %, 53 kpl) sähkön jakelun ja kaukolämmön toimipaikoista on 
raportoinut toteuttaneensa kuuden ensimmäisen sopimusvuoden aikana omaan energi-
ankäyttöön kohdistuvia energiatehokkuustoimenpiteitä. Eli melkein puolet toimipaikoista 
(41 kpl) ei siis ole toteuttanut koko sopimuskauden aikana yhtään toimenpidettä. Sähkön 
myynnin toimipaikoista, joille omaan energiankäyttöön kohdistuvia energiatehokkuus-
toimenpiteiden raportointi ei ole sopimusvelvoite, 13 (34 %) on raportoinut toteuttaneen-
sa toimenpiteitä sopimuskauden aikana. 

 

5.3 Yhteenveto koko toimenpideohjelman omaa energiankäyttöä  
tehostavista toimenpiteistä 

Yritysten oman energiankäytön tehostamisen osalta energiapalvelujen toimenpide-
ohjelman tavoitteena on 150 GWh:n sähkönsäästö koskien sähkön siirto- ja jakelu-
häviöitä sekä kaukolämmön tuotannon ja siirron sähkön kulutusta sekä 150 GWh:n 
säästö kaukolämmön jakeluhäviöissä ja erillistuotannon polttoaine-energian kulutukses-
sa vuoteen 2016 mennessä verrattuna tilanteeseen ilman näitä uusia toimia. Lista toteu-
tettujen toimenpiteiden nimistä julkaistaan sopimustoiminnan sivuilla11. 

Taulukoissa ja kuvissa (Taulukko 6, Taulukko 7, Kuva 24) on esitetty yhteenveto ener-
giapalveluiden sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista 
energiansäästötoimenpiteistä raportointivuodelta 2013 sekä vuonna 2014 voimassa 
olevista säästötoimenpiteistä. Vuoden 2014 lukuihin on otettu mukaan kaikki ennen 
vuotta 2014 toteutetuksi raportoidut toimenpiteet, joiden säästövaikutus on edelleen 
voimassa. Kappaleessa 1.2.5 kuvatun mukaisesti on vuonna 2013 toteutettujen toimen-
piteiden säästövaikutus ensimmäisestä kertaa voimassa vuonna 2014. Tiedoissa on 
mukana kaukolämmön, sähkönmyynnin sekä sähkönjakelun toimipaikkojen tiedot. 
                                                
10 http://energia.fi/sites/default/files/dokumentit/energia-ja-
ymparisto/liite_8_toimenpiteen_luokittelu_takaisinmaksuaika_ja_elinika.pdf 
11http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/toteutetuiksi_raport
oidut_toimenpiteet/ 

http://energia.fi/sites/default/files/dokumentit/energia-ja-ymparisto/liite_8_toimenpiteen_luokittelu_takaisinmaksuaika_ja_elinika.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/dokumentit/energia-ja-ymparisto/liite_8_toimenpiteen_luokittelu_takaisinmaksuaika_ja_elinika.pdf
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/sopimustoiminnan_tuloksia/toteutetuiksi_raportoidut_toimenpiteet/
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Energiapalveluiden sopimusyritykset raportoivat vuonna 2013 toteutetuiksi 63 energian-
säästötoimenpidettä ja 146 MI-toimenpidettä. Toteutetuiksi raportoitujen toimenpiteiden 
yhteenlaskettu säästövaikutus oli 11,4 GWh/a energiatehokkuustoimenpiteiden osalta ja 
85,3 GWh/a MI-toimenpiteiden osalta. Energiatehokkuustoimenpiteiden edellyttämiksi 
investoinneiksi raportoitiin yhteensä 1,1 milj. euroa ja MI-toimenpiteiden 29 milj. euroa.  

Kaikista sopimuskaudella toteutetuista toimenpiteistä yhteensä 325 energiatehok-
kuustoimenpiteen ja 643 MI-toimenpiteen säästövaikutus on edelleen voimassa vuonna 
2014. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuotuiset sähkönsäästövaikutukset ovat 
57,5 GWh/a ja 259,6 GWh.  

Taulukon ja kuvien (Taulukko 6, Taulukko 7, Kuva 24) luvuissa ei ole huomioitu toimenpi-
teitä, joiden säästövaikutus on loppunut ennen vuotta 2014. Yhteensä 40 sopimuskaudel-
la toteutetun energiatehokkuustoimenpiteen ja 15 MI-toimenpiteen säästövaikutus ei enää 
vuonna 2014 ole voimassa. Näiden toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden yhteen-
laskettu päättynyt säästövaikutus on 9,6 GWh/a ja MI-toimenpiteiden 1,3 GWh/a. Kuvassa 
(Kuva 24) on vuosittaisissa säästöpylväissä vinoviivalla merkitty ko. vuonna toteutetuksi 
raportoitu säästövaikutus, joka ei ole enää voimassa vuonna 2014. 

Kuvassa (Kuva 11, Kuva 12) on pylväillä kuvattu vuosittain toteutetuilla toimenpiteillä 
saavutettu säästö ja viivalla kumulatiivinen energiansäästövaikutus, jossa kunakin 
vuonna on otettu huomioon sellaiset toimenpiteet, joiden säästövaikutus on voimassa 
ko. tarkasteluvuonna. Koska toimenpiteiden ensimmäinen voimassaolovuosi on toteu-
tusta seuraava vuosi, on kuvaan piirretty näkyviin myös vuoden 2014 alun tilanne, jotta 
saadaan näkyviin vuonna 2013 toteutettujen toimenpiteiden vaikutus. Kumulatiivista 
säästöä kuvaava viiva siis näyttää aina tilanteen tarkasteluvuoden alussa.  

Kaikista sopimuskaudella toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä 296 ja MI-
toimenpiteistä 627 on ollut teknisiä. Käyttöteknisiä kaikista raportoiduista energiatehok-
kuustoimenpiteistä on ollut 63 ja MI-toimenpiteistä 23. Osalle toimenpiteistä ei ole rapor-
toitu elinikää tai tekninen/käyttötekninen -tietoa. Tällaiset toimenpiteet on tässä raportis-
sa huomioitu käyttöteknisinä toimenpiteinä. 
 

 
Taulukko 6 Yhteenveto energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämpö + sähkönjakelu 

+ sähkönmyynti) vuonna 2013 raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harki-
tuista ja vuonna 2014 voimassaolevista omaan energiankäyttöön kohdistuvis-
ta säästötoimenpiteitä (ES+KAT -toimenpiteet). 

 
pa=polttoaineet 
* sisältää vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut toimenpiteet 
 

ES + KAT -toimenpiteet Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa * 325 20,7 36,8 57,5 6,4

2013
Toteutettu 63 4,6 6,8 11,4 1,1
Päätetty 3 0,8 0,1 0,8 0,2
Harkitaan 27 0,3 1,8 2,1 0,3
Päätetty ja harkittu yhteensä 30 1,0 1,9 2,9 0,5

Säästetty energia 
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Taulukko 7 Yhteenveto energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämpö + sähkönjakelu 
+ sähkönmyynti) vuonna 2013 raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harki-
tuista ja vuonna 2014 voimassaolevista omaan energiankäyttöön kohdistuvis-
ta muista toimenpiteitä (MI -toimenpiteet). 

 
pa=polttoaineet 
* sisältää vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut toimenpiteet 
 
 

 
 

Kuva 24 Energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämpö + sähkönjakelu + sähkön-
myynti) vuosittain toteuttamien toimenpiteiden (ES + KAT – toimenpiteet) 
säästövaikutus. Yhtenäisellä tummalla värillä on pylväissä esitetty eri vuosina 
raportoitu vuonna 2014 voimassaoleva säästövaikutus. Viivoituksella on esi-
tetty erivuosina raportoitu säästö joka ei enää ole voimassa 2014. Viivalla on 
esitetty vuosittain voimassaoleva kumulatiivinen säästövaikutus. 

 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa * 643 183,2 76,4 259,6 67,9

2013
Toteutettu 146 70,3 15,0 85,3 29,0
Päätetty 5 20,0 6,0 26,0 8,2
Harkitaan 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Päätetty ja harkittu yhteensä 5 20,0 6,0 26,0 8,2

MI -toimenpiteet Säästetty energia 
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Kuva 25 Energiapalveluiden sopimusyritysten (kaukolämpö + sähkönjakelu + sähkön-

myynti) vuosittain toteuttamien säästötoimenpiteiden (ES + KAT - toimenpi-
teet) säästövaikutuksen jakautuminen sähkön sekä lämmön ja polttoaineiden 
kesken.  

 
 

Verrattuna oman energiankäytön tehostamiselle toimenpideohjelmatasolla asetettuihin 
tavoitteisiin, on energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten vuosina 
2008–2013 toteuttamilla vuonna 2014 voimassa olevilla toimenpiteillä jo ylitetty sähkön-
säästölle asetettu tavoite, ja lämmön ja polttoaineiden osalta on tavoitteesta saavutettu 
76 % (Taulukko 8). Saavutettua säästöä tarkasteltaessa tulee kuitenkin huomioida, että 
osa säästöstä tulee vanhentumaan ennen vuotta 2016. Tavoitteen saavuttamista tarkas-
teltaessa on %-luvussa mukana sekä energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet  
(ES- ja KAT- toimenpiteet) että muista syistä toteutetut investoinnit, jotka ovat säästä-
neet energiaa (MI-toimenpiteet). Jos pelkät ES- ja KAT-toimenpiteet otettaisiin  
huomioon, olisi tavoitteesta saavutettu sähkön osalta 14 % ja lämmön ja polttoaineiden 
osalta 25 %. 
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Taulukko 8 Sähkönjakelun, sähkönmyynnin ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat 
säästöt vuosina 2008–2013 ja niiden osuus kokonaistavoitteesta koko sopi-
muskaudelle. Säästötavoitteen seurannassa (%) on otettu myös MI-
toimenpiteet huomioon.  

 
 

5.4 Yhteenveto asiakkaille annettujen energiatehokkuuspalvelujen 
säästövaikutuksista  

Asiakkaille toteutetut tehostamistoimet raportoitiin edellisvuoden tapaan ryhmiteltyinä 
neuvonta-, viestintä-, kulutuspalaute- ja laskutuspalveluihin. Raportoitujen palvelujen 
määrän kehitystä arvioidaan mahdollisuuksien mukaan tässä raportissa. Kuten aiempina 
vuosina, on edelleen pidettävä mielessä, että kaikkien toimenpiteiden raportointitapa ei 
ole kaikkien yritysten kohdalla sama ja että raportointi ei välttämättä ole kattavaa.  

Asiakkaille toteutettujen toimenpiteiden energiansäästövaikutuksen arviointiin yri-
tys- ja toimenpidekohtaisesti ei ole löytynyt eikä ole pystytty kehittämään käyttökelpoista 
hyväksyttävissä olevaa menettelyä. Valtakunnalliseen, kaikkia yhtiöitä koskevaan yhtei-
seen energiansäästövaikutusten arviointiin tähtäävä kehityshanke käynnistettiin vuoden 
2011 lopulla ja se valmistui kesällä 2012. Hankkeesta laaditussa raportissa12 todetaan, 
että ”pehmeiden” energiatehokkuustoimien energiansäästövaikutuksen voidaan arvioida 
olevan yhteensä 1–3 % kotitalousasiakkaiden vuosittaisesta sähkön ja kaukolämmön 
kulutuksesta. Pehmeiden toimien energiansäästövaikutus kotitalouksille Suomessa on 
näin ollen 200–800 GWh. 

Vuosiraportin liitteeseen 1 on koottu erillinen yhteenveto vuotuisista raportoiduista 
asiakkaille suunnattujen toimenpiteiden lukumääristä ja toteutumista sopimusjaksolta 
tähän mennessä. Raportoitujen tietojen mukaan kaukolämpöneuvonta näyttää tehostu-
neen. Kaukolämpöviestintä ja sähkönjakelun raportoitu energiatehokkuusviestintä ja  
-neuvonta ovat säilyneen keskimäärin samalla tasolla. Vaikka raportoitujen lukujen yksi-
tyiskohtainen tulkinta on ongelmallista, on erittäin tärkeää, että yritykset raportoivat asi-
akkailleen antamiaan energiatehokkuuspalveluja jatkossakin. Raportoitujen toimenpitei-
den lukumäärä- ja toteutumatietojen säilyessä tai kasvaessa voidaan perustellusti arvi-
oida, että edellä vuosina 2011–2012 selvitetty ”pehmeiden” toimien säästövaikutus vä-
hintäänkin säilyy sopimuskauden tavoitevuodelle 2016.  

 

                                                
12 Measuring and evaluating the soft energy efficiency measures, Finnish Energy Industries, ÅF -Report 402370-
123, 5 July 2012 

Sähkö 
GWh/a

Lämpö + pa 
GWh/a

Tehostamistavoite vuodelle 2016 150 150

Energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 
(KAT+ES -toimenpiteet)

21 37

Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut 
toimenpiteet (MI -toimenpiteet)

183 76

Kaikki toimenpiteet yhteensä (KAT+ES+MI) 204 113

Tehostamistavoitteesta saavutettu (%) 136 % 76 %

SäästötEnergiapalvelujen toimenpideohjelma, 
voimassaoleva säästövaikutus 2014
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5.5 Kaukolämpöala 

5.5.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi  

Omaan energiankäyttöön liittyvien tehostamisinvestointien vaikutus  
energiatehokkuuteen 

Taulukossa (Taulukko 9) ja kuvassa (Kuva 26) on esitetty yhteenveto energiapalvelujen 
toimenpideohjelmaan liittyneiden kaukolämmön sopimusyritysten omaan energian-
käyttöön kohdistuvista raportoiduista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästö-
toimenpiteistä raportointivuodelta 2013. Sopimusyritykset toteuttivat 16 toimenpidettä, 
joiden säästövaikutus yhteensä on 7,1 GWh/a.  
 

 
Taulukko 9 Yhteenveto kaukolämpötoimipaikkojen vuonna 2013 raportoimista toteutetuis-

ta, päätetyistä ja harkituista ja vuonna 2014 voimassaolevista omaan energi-
ankäyttöön kohdistuvista säästötoimenpiteistä (ES+KAT -toimenpiteet). 

 
pa=polttoaineet 
* sisältää vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut toimenpiteet 
 
 

ES + KAT -toimnepiteet Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa * 79 6,0 36,6 42,6 3,1

2013
Toteutettu 16 0,3 6,8 7,1 0,3
Päätetty 2 0,7 0,1 0,8 0,2
Harkitaan 6 0,0 1,6 1,6 0,2
Päätetty ja harkittu yhteensä 8 0,7 1,7 2,4 0,4,

Säästetty energia 
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Kuva 26 Kaukolämpötoimipaikkojen vuosittain toteuttamien toimenpiteiden (ES + KAT 
– toimenpiteet) säästövaikutus. Yhtenäisellä tummalla värillä on pylväissä esi-
tetty eri vuosina raportoitu vuonna 2014 voimassaoleva säästövaikutus. Vii-
voituksella on esitetty erivuosina raportoitu säästö joka ei enää ole voimassa 
2014. Viivalla on esitetty vuosittain voimassaoleva kumulatiivinen säästövai-
kutus. 

 
 

Muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen investointien vaikutus  
energiatehokkuuteen 

Muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä omaan energiankäyttöön kohdistuvia toteutet-
tuja toimenpiteitä, joilla on vaikutusta energiankäyttöön (ns. MI-toimenpiteet ja  
YM-toimenpiteet) yritykset raportoivat yhteensä 35. Yhteenveto näistä toimenpiteistä on 
koottu seuraaviin taulukoihin (Taulukko 10 ja Taulukko 11). 
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Taulukko 10 Yhteenveto kaukolämpötoimipaikkojen vuonna 2013 raportoimista toteutetuis-
ta, päätetyistä ja harkituista ja vuonna 2014 voimassaolevista omaan energi-
ankäyttöön kohdistuvista muista toimenpiteitä (MI -toimenpiteet). 

 
pa=polttoaineet 
* sisältää vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut toimenpiteet  
 

 
Taulukko 11 Kaukolämpötoimipaikkojen sopimuskaudella 2008–2013 toteuttamat ympäris-

tötoimenpiteet (YM). Vuonna 2013 ei raportoitu uusia toimenpiteitä.  

  
pa=polttoaineet 
 
 

5.5.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko jatkuvan parantamisen toi-
menpiteitä, joita sopimukseen liittyneet yritykset sitoutuvat toteuttamaan oman energia-
tehokkuutensa tehostamiseksi. Vuosiraportoinnissa pyritään seuraamaan myös näiden 
toimenpiteiden ja samalla toimenpideohjelman toteuttamista.  
 

Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Kaukolämpöalan 45 toimipaikasta 58 %:lla (26 kpl) on käytössä jokin ympäristö- ja/tai 
johtamisjärjestelmiä (Kuva 27). Raportoinnissa ilmenneiden teknisten ongelmien vuoksi 
vuoden 2013 raportoinnissa ei pystytty selvittämään sitä kuinka moni ympäristö- ja  
johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista on sisällyttänyt energiatehokkuusasiat 
johtamisjärjestelmäänsä.  
 

 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa * 143 6,7 75,6 82,4 15,2

2013
Toteutettu 35 1,8 14,7 16,5 3,6
Päätetty 3 0,0 6,0 6,0 1,2
Harkitaan 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Päätetty ja harkittu yhteensä 3 0,0 6,0 6,0 1,2

MI -toimenpiteet Säästetty energia 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2013 5 0,0 24,3 24,4 4,0

Toteutettu 2013 0 0,0 0,0 0,0 0,0

YM -toimnepiteet Säästetty energia 
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Kuva 27 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö kaukolämmön sopimusyrityksien 

toimipaikoissa seurantavuonna 2013. 
 

 
Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä kaukolämpöalan toimipaikoista 93 %:lla 
(24 kpl) on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja 85 %:lla (22 kpl) ISO 9001 -
laatujohtamisjärjestelmä. ISO 14001 –järjestelmä on sertifioitu 22 toimipaikalla ja 
ISO 9001 –järjestelmä 19 toimipaikalla. Kaukolämpöalan toimipaikoista yksikään ei ra-
portoinut käyttävänsä EMAS-järjestelmää. Muita kuin edellä mainittuja järjestelmiä on 
käytössä 54 %:lla toimipaikoista (14 kpl) (Kuva 28).  
 

 
Kuva 28 Kaukolämmön sopimusyritysten toimipaikoissa käytössä olevat johtamis-

järjestelmät vuonna 2013. 
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Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden aikana määrit-
tää yritys- ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käy-
tännössä tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehok-
kuuden tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville 
vastuuhenkilöt. 

Kaikki energiapalveluiden toimenpideohjelman yritykset ovat kuuluneet sopimuk-
seen vähintään vuoden. Toimipaikoista 71 %:lla (32 kpl) on energiatehokkuustoiminnan 
vastuut nimetty. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella 13 toimipaikkaa 
ei ole nimennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa.  
Toimipaikoista 18 oli määrittänyt vastuut sekä yritys- että toimipaikkatasolla, 11 vain 
yritystasolla ja kaksi vain toimipaikkatasolla. Yksi toimipaikka ei tarkentanut miten vas-
tuut on nimetty (Kuva 29).  
 
 

 
Kuva 29 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen kaukolämmön sopimusyrityksissä 

vuonna 2013. 
 

 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen pe-
rusteella vähintään kaksi vuotta sopimukseen kuuluneista (vuosina 2008–2011 liittyneis-
tä) kaukolämpöalan toimipaikoista (41 kpl) 46 %:lla toimipaikoista (19 kpl) on voimassa-
oleva tehostamissuunnitelma ja neljä niistä oli päivittänyt tehostamissuunnitelmansa 
seurantavuonna.  

Kaikista vuonna 2013 sopimustoimintaan kuuluneista kaukolämpöalan 
45 toimipaikasta 42 % (19 kpl) ilmoitti laatineensa voimassaolevan tehostamissuunni-
telman.  
 

Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 13 toimipaikkaa 
eli vajaa kolmannes kaukolämpöalan sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstöl-

Toimipaikka ja yritys
40 %
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24 %

Toimipaikka
4 %

Muuten
2 %
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29 %
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le koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa (Kuva 30). Näistä toimipaikoista 
kaksi antoi koulutusta sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle ja 12 
vain energiavastuuhenkilöille. Yksi toimipaikka ei tarkentanut, keille energiatehokkuu-
teen liittyvää koulutusta annettiin (Kuva 31). 

Yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus on 18 %:lla sopimusyritysten 
toimipaikoista (8 kpl). Energiansäästöviikkoa vietettiin 71 %:lla toimipaikoista (32 kpl).  

 
 

 
Kuva 30 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus kauko-

lämmön sopimusyrityksissä vuonna 2013. 
 
 

 

Kuva 31 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-
tusta järjestäneissä kaukolämmön sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 
2013. 
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Raportoitujen tietojen mukaan yli puolet (25 kpl) sopimusyritysten toimipaikoista on hyö-
dyntänyt energiatehokkuussopimukseen liittymistä jollakin tavalla omassa viestinnäs-
sään. Myös yli puolet toimipaikoista (24 kpl) ilmoitti mainitsevansa energiatehokkuusso-
pimukseen kuulumisesta kotisivuillaan. Näistä toimipaikoista kolme ilmoittaa myös ener-
giansäästötavoitteensa kotisivullaan ja yksi toteuttamiensa toimenpiteiden energian-
säästövaikutuksen. Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa 
viestinnässään hyödyntää vajaa kolmasosa toimipaikoista (12 kpl) (Kuva 32). 
 

 

 
Kuva 32 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä kaukolämmön 

sopimusyrityksissä vuonna 2013. 
 
 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa  
edellytetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. 
Kuvassa (Kuva 33) on esitetty yhteenveto ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuu-
teen liittyvissä hankinnoissa ja suunnittelussa kaukolämpöalan sopimusyritysten toimi-
paikoilla.  

Raportoitujen tietojen perusteella 82 % toimipaikoista (37 kpl) ilmoittaa ottavansa 
elinkaariedullisuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Toimipaikoista vajaalla 
neljänneksellä (10 kpl) on käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuu-
desta. Näistä toimipaikoista kaksi raportoi päivittäneensä suunnitteluohjeita seuranta-
vuonna. Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä myös vajaalla 
neljänneksellä (11 kpl) toimipaikoista, ja kolme toimipaikkaa raportoi päivittäneensä 
hankintaohjeistusta seurantavuonna.  

Kuuden ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen edelleen valtaosalla raportoineista 
toimipaikoista ei ole suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvää energiatehokkuuden huo-
mioon ottavaa ohjeistusta.  
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Kuva 33 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

kaukolämmön toimipaikoilla vuonna 2013. 
 

 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat sähkömoottoreita 11 %:lla toimi-
paikoista (5 kpl), yrityksen omistamia tai leasing autoja 16 %:lla (7 kpl) toimipaikoista ja 
toimistolaitteita 13 %:lla (6 kpl) toimipaikoista Muita energiatehokkuuteen liittyviä hankin-
taohjeita on 16 % toimipaikoista (7 kpl) (Kuva 34). 

 
 

 
Kuva 34 Yhteenveto kaukolämmön toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 
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Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen 

Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen tulee pyrkiä tehostamaan logistiikan energia-
tehokkuutta parantamalla mm. kuljetusten logistiikkaa ja energiankäyttöä yhteistyössä 
näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavara-
kuljetusten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia ali-
hankintana tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. 

Logistiikan energiatehokkuus on yritysten toiminnassa hyvin vähän huomioonotettu 
asia. Vuonna 2013 viisi toimipaikkaa piti kuljetusyrityksen kuulumista tavaraliikenteen ja 
logistiikan energiatehokkuussopimukseen kriteerinä kuljetusten kilpailuttamisessa.  
Toimipaikoista 13 % (6 kpl) on asettanut työsuhdeautojen päästöille CO2-rajoituksen 
(Kuva 35). 

 
 

 
Kuva 35 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon kaukolämpöalan  

sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2013.  
 

 

5.5.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut 

Energiapalvelujen toimenpideohjelman kaukolämpöalan (KL) yritykset tarjoavat asiak-
kaille energiatehokkuuspalveluja vuoden 2013 raportoinnin mukaan yleisesti eri muo-
doissa ja eri yhteyksissä. Seuraavassa on raportoinnin yhteenveto asiakkaille annetuista 
energiatehokkuuteen liittyvistä palveluista jaottelulla: 

• neuvonta 
• viestintä 
• kulutuspalaute 
• laskutus 
• muut energiapalvelut 

 
On huomattava, että tulokset perustuvat yritysten sopimustoiminnan seurantaan rapor-
toimiin tuloksiin, eivätkä tulokset välttämättä ole kaikilta osin kattavia. 
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Neuvonta 

Sopimukseen liittyneissä kaukolämpöyrityksissä puhelimitse annettava energiansäästö-
neuvonta on tavallisin tapa antaa energiatehokkuusneuvontaa asiakkaille, kuten edelli-
senä vuonnakin 53 % toimipaikoista raportoi toteuttavansa ko. toimenpiteitä. Neuvonta 
toimitiloissa ja sähköpostitse sekä internetissä on hienokseltaan lisääntynyt edellisestä 
vuodesta kuten neuvonta kokonaisuutena (Kuva 36).  
 

 

Kuva 36 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen (45 kpl) raportoimasta asi-
akkaille suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2013. 
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Kaukolämpöalalla neuvonnan raportoidut toimenpiteet ovat lisääntyneet edellisvuodesta. 
Eniten raportoituja toimenpiteitä on ryhmässä ”asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet” 
(Taulukko 12). 
 
Taulukko 12 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2013. 

 
 

Viestintä 

Energiatehokkuusviestintä on toimipaikkojen raportoinnin mukaan lisääntynyt useimmis-
sa kuvan 35 raportointiryhmissä – ainoastaan asiakaslehtikirjoitusten ja säästöviikkoon 
osallistuminen ovat lukuarvoiltaan pienemmät nyt kuin viime vuonna (Kuva 37).    

 

 

Kuva 37 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen (45 kpl) raportoimasta asi-
akkaille suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2013. 

Raportoituja 
toimenpiteitä

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 49 46 060 11 9 856 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 0 0 0 0 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 16 6 584 3 170 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 11 1 972 5 97 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 2 364 0 0 oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 37 102 658 9 605 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 26 12 697 7 267 neuvontatapahtumien lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 27 22 640 6 8 661 neuvontatapahtumien lkm

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 2 31 0 0 opettajien lkm

Yhteensä 170 193 006 41 19 656
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Viestinnän yleisimmät toimenpiteet kaukolämpöalalla on koottu taulukkoon (Taulukko 13). 
Raportoitujen toimenpiteiden määrä on kasvanut ja yleisin toimenpide on edelleen ener-
giansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä. 
 
 
Taulukko 13 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

viestintäpalvelut vuonna 2013.  

 
 

 

Kulutuspalaute  

Toimenpideohjelman mukaisesti kaukolämpöalan yrityksen on laadittava asiakkaille 
säännöllisesti todettuun kulutukseen perustuvia kulutusraportteja. Ensimmäisenä  
sopimusvuotena yrityksen oli raportoiva vähintään kerran vuodessa asiakkaan energian-
käytöstä. Lisäksi jatkossa asiakasta laskutetaan todettuun kulutukseen perustuen, kun 
asiasta on sovittu asiakkaan kanssa ja etälukumahdollisuus tai oman mittarin lukeman 
ilmoittaminen yritykseen on mahdollinen. 

Useimmat kulutuspalautteeseen liittyvät yhtiöiden palvelut eivät ole kasvaneet odo-
tetusti. Ainoastaan tuntimittauksen käyttö on raportoinnin mukaan kasvanut edellisvuo-
desta arvoon 33 % (edellisvuonna 27 %) (Kuva 38).  
 

 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Energiansäästökilpailut 7 12 211 1 30 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 13 11 473 1 2 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 39 149 970 4 252 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 81 3 527 042 12 90 150 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 25 18 949 1 0

Internetissä energiansäästöasiaa 32 906 778 1 300 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 11 1 906 2 29 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 27 13 264 2 55 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 26 2 110 580 0 0 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 261 6 752 173 24 90 818

KL Viestintä

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Kuva 38 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen asiakkaan energiankulu-
tuksen raportointiin ja kulutusseurantaan tarjoamista palveluista vuonna 
2013. 

 
 
Kaukolämpöalalla annettavasta kulutuspalautteesta yleisin raportoitu toimenpide on kerran 
vuodessa annettava kulutusraportti (Taulukko 14).  
 
 
Taulukko 14 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaille toimittama 

kulutuspalaute vuonna 2013. 
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Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas seuraa omaa kulutustaan internetissä 13 105 681 2 245 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 32 238 112 3 339 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 35 407 572 1 944 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kaksi kertaa vuodessa tai useammin 14 32 212 2 7 649 asiakkaiden lkm

Kulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 3 18 512 0 0 analyysien lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä 24 379 109 0 0 asiakkaiden lkm

Tuntimittaus käytössä 20 217 828 0 0 asiakkaiden lkm

Yhteensä 141 1 399 026 8 9 177

KL Kulutuspalaute

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
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-kohderyhmät 
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Laskutus 

Kaukolämpöalan laskutuksen tiheyttä koskevat yhteenvetotiedot vuodelta 2013 on esi-
tetty seuraavassa kuvassa (Kuva 39) ja taulukossa (Taulukko 15). Raportoineista kauko-
lämmön sopimustoimipaikoista 53 % ilmoittaa laskuttavansa asiakasta kerran kuukau-
dessa todetun kulutuksen perusteella (viime vuonna 60 %). 
 
 

 

Kuva 39 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen (45 kpl) vastauksista koski-
en asiakkaan laskutuskäytäntöjä vuonna 2013. 

 
 

Taulukko 15 Kaukolämpöalan sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden energialas-
kutuksen tiheys vuonna 2013.  

 
 
 

Muut energiapalvelut 

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet 
yritykset ovat sitoutuneet kehittämään uusia energiapalveluita. Kuvassa (Kuva 40) on 
esitetty kaukolämpöalan sopimusyritysten raportoimia toimia seurantavuonna 2013.  
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Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 31 283 592 0 0 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 14 444 272 0 0 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 1 8 359 0 0 asiakkaiden lkm

Yhteensä 46 736 223 0 0
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Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä
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Kuva 40 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen (45 kpl) asiakkaille tarjoa-

mista uusista energia-palvelumuodoista vuonna 2013. 
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5.6 Sähkönmyynti 

5.6.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi  

Taulukkoon (Taulukko 16) ja kuvaan (Kuva 41) on koottu energiapalvelujen toimenpideoh-
jelman sähkönmyynnin toimipaikkojen raportoimat omaan toimintaan liittyvät säästötoi-
menpiteet ja niiden vaikutukset.  
  
Taulukko 16 Yhteenveto sähkönmyynnin toimipaikkojen vuonna 2013 raportoimista toteu-

tetuista, päätetyistä ja harkituista omaan energiankäyttöön kohdistuvista 
säästötoimenpiteistä (ES+KAT -toimenpiteet) sekä vuonna 2014 voimassa 
olevista säästötoimenpiteistä. 

 

 

 

Kuva 41 Sähkönmyynnin toimipaikkojen vuosittain toteuttamien toimenpiteiden (ES + 
KAT – toimenpiteet) säästövaikutus. Yhtenäisellä tummalla värillä on pylväis-
sä esitetty eri vuosina raportoitu vuonna 2014 voimassaoleva säästövaikutus. 
Viivoituksella on esitetty eri vuosina raportoitu säästö joka ei enää ole voi-
massa 2014. Viivalla on esitetty vuosittain voimassaoleva kumulatiivinen 
säästövaikutus.  

ES + KAT -toimenpiteet Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa * 47 1,2 0,1 1,3 1,0

2013
Toteutettu 7 0,1 0,0 0,1 0,0
Päätetty 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Harkitaan 14 0,2 0,1 0,3 0,1
Päätetty ja harkittu yhteensä 14 0,2 0,1 0,3 0,1

Säästetty energia 
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Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa esitetyt omaa energiankäyttöä koskevat sääs-
tötavoitteet koskevat vain sähkönjakelu- ja kaukolämpöalaa.  Sähkönmyyntiyritykset 
ovat kuitenkin toteuttaneet mm. kiinteistöjen energiatehokkuustoimia.  
 

5.6.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko jatkuvan parantamisen toi-
menpiteitä, joita sopimukseen liittyneet yritykset sitoutuvat toteuttamaan oman energia-
tehokkuutensa tehostamiseksi. Vuosiraportoinnissa pyritään seuraamaan myös näiden 
toimenpiteiden ja samalla toimenpideohjelman toteuttamista. 

 

Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Sähkönmyynnin 38 toimipaikasta 25 toimipaikalla (66 %) on käytössä jokin ympäristö- 
ja/tai johtamisjärjestelmiä (Kuva 42). Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimi-
paikoista 76 % (19 kpl) raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestel-
määnsä. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestelmään energia-asiat oli liitetty.  
 

 

 
Kuva 42 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-

nen johtamisjärjestelmiin sähkönmyynnin sopimusyrityksien toimipaikoissa 
seurantavuonna 2013. 

 
 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä sähkönmyynnin toimipaikoista 76 %:lla 
(19 kpl) on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja 68 %:lla (17 kpl) ISO 9001 -
laatujohtamisjärjestelmä. ISO 14001 -järjestelmä on sertifioitu 18 toimipaikalla ja 
ISO 9001 -järjestelmä 16 toimipaikalla. Sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjes-
telmiä käyttävistä toimipaikoista yksikään ei raportoi käyttävänsä EMAS-järjestelmää.  
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Yli puolella toimipaikoista (13 kpl) on myös käytössä muita kuin yllä mainittuja  
järjestelmiä. Muiksi käytössä oleviksi järjestelmiksi mainittiin mm. OHSAS 18001-
työturvallisuusjärjestelmä, Green Office sekä yrityksen omia järjestelmiä (Kuva 43). 
 

 

 
Kuva 43 Sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoissa käytössä olevat johtamis-

järjestelmät vuonna 2013. 
 
 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden aikana määrit-
tää yritys- ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käy-
tännössä tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehok-
kuuden tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville 
vastuuhenkilöt. 

Kaikki energiapalveluiden toimenpideohjelman yritykset ovat kuuluneet sopimuk-
seen jo vähintään vuoden. Sähkönmyynnin toimipaikoista (38 kpl) 74 %:lla (28 kpl) on 
energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen 
perusteella 10 toimipaikkaa ei ole nimennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon 
edellyttämässä ajassa. Toimipaikoista 14 on nimennyt vastuut sekä yritys- että toimi-
paikkatasolla, yhdeksän vain yritystasolla, kolme vain toimipaikkatasolla ja kaksi muuten 
(Kuva 44). 
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Kuva 44 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen sähkönmyynnin sopimusyrityksissä 

vuonna 2013. 
 

 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Vähintään kaksi vuotta 
sopimuksessa olleista (vuosina 2008–2010 liittyneistä) sähkönmyynnin toimipaikoista 
(37 kpl) 51 %:lla (19 kpl) on voimassaoleva tehostamissuunnitelma. Yksikään toimipaik-
kaa ei ole päivittänyt tehostamissuunnitelmaa seurantavuonna.  
 
 

Koulutus ja viestintä  

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 18 toimipaikkaa 
eli vajaa puolet sähkönmyynnin toimipaikoista järjesti henkilöstölle koulutusta energiate-
hokkuuteen liittyvissä asioissa (Kuva 45). Näistä toimipaikoista seitsemän antoi koulutusta 
sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle, yhdeksän vain muulle henki-
lökunnalle ja yksi vain energiavastuuhenkilöille. Yksi toimipaikka ei tarkentanut kenelle 
koulutusta oli järjestetty (Kuva 46). 

Yhtenä tulospalkkauksen kriteerinä energiatehokkuus on 16 %:lla toimipaikoista 
(6 kpl). Energiansäästöviikkoa vietettiin jo 82 %:lla toimipaikoista (31 toimipaikkaa)  
(Kuva 45). 
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Kuva 45 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus sähkön-
myynnin sopimustoimipaikoissa vuonna 2013. 

 
 

 
Kuva 46 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä sähkönmyynnin sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 
2013.  

 
 
Yli kaksi kolmasosaa (26 kpl) sähkönmyynnin toimipaikoista, raportoi hyödyntäneensä 
energiatehokkuussopimukseen kuulumista jollain tavalla omassa viestinnässään. Yli 
puolet toimipaikoista (21 kpl) ilmoitti mainitsevansa energiatehokkuussopimukseen kuu-
lumisen kotisivuillaan. Näistä toimipaikoista neljä mainitsee myös energiansäästötavoit-
teensa kotisivuillaan ja kaksi toteutettujen toimenpiteidensä säästövaikutuksen. Energia-
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tehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään hyödyntää 37 % 
toimipaikoista (14 kpl) (Kuva 47). 

 
 

 
Kuva 47 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä sähkönmyynnin 

sopimustoimipaikoissa vuonna 2013. 
 
 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edelly-
tetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Kuvassa 
(Kuva 48) on esitetty yhteenveto ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuuteen liitty-
vissä hankinnoissa ja suunnittelussa sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoilla.  

Raportoitujen tietojen perusteella 74 % toimipaikoista (28 kpl) ottaa elinkaariedulli-
suuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa vuonna 2013. Toimipaikoista 16 %:lla 
(6 kpl) on käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuudesta. Yksikään 
toimipaikka ei raportoinut päivittäneensä suunnitteluohjeita seurantavuonna. Hankinto-
jen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 18 %:lla toimipaikoista (7 kpl), ja 
kolme toimipaikkaa raportoi päivittäneensä hankintaohjeistusta seurantavuonna.  

Kuuden ensimmäisen seurantavuoden jälkeen valtaosalla raportoineista toimipai-
koista ei ole suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvää energiatehokkuuden huomioon 
ottavaa ohjeistusta.  
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Kuva 48 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

sähkönmyynnin sopimusyrityksissä vuonna 2013. 
 

 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat sähkömoottoreita 3 %:lla toimi-
paikoista (1 kpl), yrityksen omistamia tai leasing autoja 11 %:lla (4 kpl) ja toimistolaitteita 
13 %:lla (5 kpl). Muita hankintoja koskevia energiatehokkuuteen liittyviä hankintaohjeita 
on 11 %:lla toimipaikoista (4 kpl) (Kuva 49). 
 

 

 
Kuva 49 Yhteenveto sähkönmyynnin toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 
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Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen 

Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen tulee pyrkiä tehostamaan logistiikan energia-
tehokkuutta parantamalla mm. kuljetusten logistiikkaa ja energiankäyttöä yhteistyössä 
näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavara-
kuljetusten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia ali-
hankintana tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. 

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

5.6.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut  

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

Neuvonta 

Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneissä sähkönmyyntiyrityksissä asiakas-
neuvonta puhelimitse on säilynyt (ja edelleen kasvattanut osuuttaan) raportointivuonna 
yleisimpänä tapana välittää energiatehokkuustietoutta energian kuluttajille – puhelinneu-
vonta on edelleen kasvattanut osuuttaan 79 %:iin. Sähköposti- ja internet-neuvonta on 
myös vähän lisääntynyt edellisvuodesta raportoinnin mukaan arvoon 63 % (Kuva 50).   
 

 
 

Kuva 50 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen (38 kpl) raportoimasta 
asiakkaille suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2013. 

 
 

Raportoitujen toimenpiteiden ja niihin liittyvien toteutumien (esim. osallistujien luku-
määrä) määrä on havaittavissa toimenpidetaulukossa (Taulukko 17). Taulukon lukujen 
valossa neuvonnan aktiivisuus näyttäisi edelleen keskimäärin säilyneen ja joissakin 
ryhmissä jopa hieman kasvaneen edellisvuodesta. 
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Taulukko 17 Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2013. 

 
 
 

Viestintä  

Päinvastoin kuin edellisvuonna erilaisten energiansäästötempausten määrä on rapor-
toinnin mukaan ollut edellisvuotta yleisempää sopimukseen liittyneissä sähkönmyyntiyri-
tyksissä. Asiakaslehdissä ja internetissä energiatehokkuusviestintä on raportoinnin pe-
rusteella ollut edellisvuotta jonkin verran vähäisempää. (Kuva 51). Tämän mukaan yhtiöt 
suuntaavat energiatehokkuusviestintään varattuja resurssejaan vuosittain vähän eri 
kohteisiin ja todennäköisesti puntaroivat jatkuvasti viestinnän vaikuttavuutta.     
 
 
 

 
Kuva 51  Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen (38 kpl) raportoimasta 

asiakkaille suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2013. 
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Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 61 26 987 52 25 838 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 0 0 0 0 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 14 12 280 12 12 260 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 8 195 2 105 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 4 862 4 862 oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 38 91 319 32 91 144 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 30 7 637 29 7 632 neuvontatapahtumien lkm

Kulutusmittarin lainaus 28 3 439 27 3 039 lainausten lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 29 32 008 26 31 898 neuvontatapahtumien lkm
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Yhteensä 216 174 752 188 172 803
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Energiatehokkuusviestinnän toimenpiteitä sähkön myynnin toimipaikat ovat raportoineet 
toteuttaneensa vuonna 2013 jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuotena, joskin 
toteutuma (erityisesti internetin säästösivuilla kävijöiden määrä) on selvästi raportoinnin 
mukaan lisääntynyt (Taulukko 18). 
 

 
Taulukko 18  Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

viestintäpalvelut vuonna 2013.  

 
 

  

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Energiansäästökilpailut 7 8 065 7 8 065 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 21 7 942 19 7 142 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 47 2 445 018 45 2 444 318 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 94 4 781 842 88 4 685 840 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 21 - 18 - -

Internetissä energiansäästöasiaa 54 6 067 690 48 6 060 310 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 13 4 540 11 4 482 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 27 21 414 26 21 394 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 21 19 400 956 21 19 400 956 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 305 32 737 466 283 32 632 506
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Kulutuspalaute 

Sähkön myynnin sopimusyritysten toimipaikoista 45 % (edellisenä vuonna 55 %) rapor-
toi vuonna 2013 etäluennan olevan käytössä ja 58 % ilmoittaa asiakkaiden oman kulu-
tuksen seurannan mahdollisuudesta internetistä (Kuva 52). Todellisuudessa etäluenta ei 
ole vähentynyt, joten tätä seurantatulosta voidaan pitää osoituksena ja esimerkkinä ra-
portoinnin kattavuuden puutteista. 

 

 
 

Kuva 52 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen (38 kpl) asiakkaan ener-
gian-kulutuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamia palveluja vuonna 2013. 

 
 
Asumisen kohderyhmässä mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä on ra-
portoinnin mukaan noin 1,8 miljoonalla asiakkaalla (Taulukko 19).  
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Taulukko 19 Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaille suunnattu 
kulutuspalaute vuonna 2013.  

 

Laskutus  

Sähkön myynnin laskutuksen tiheyttä koskevat yhteenvetotiedot vuodelta 2013 on esi-
tetty kuvassa (Kuva 53) ja taulukossa (Taulukko 20).  

 
 

 
Kuva 53 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen (38 kpl) vastauksista kos-

kien asiakkaan laskutuskäytäntöjä vuonna 2013. 
 
 

  

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas seuraa omaa kulutustaan internetissä 15 464 140 13 460 940 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 25 1 081 760 16 1 006 028 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 29 1 744 121 18 1 602 192 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 2-3 krt 4 397 261 2 218 436 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) 1 24 800 - - asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin 1 23 000 - - asiakkaiden lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 30 1 967 201 20 1 800 769 asiakkaiden lkm

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 11 805 728 10 725 728 analyysien lkm

Tuntimittaus käytössä 30 1 038 415 16 1 023 593 asiakkaiden lkm

Yhteensä 146 7 546 424 95 6 837 685
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Taulukko 20 Sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden  
energialaskutuksen tiheys vuonna 2013.  

 
 

 

Muita energiapalveluja  

Muita raportoituja energiatehokkuuspalveluja ja niiden raportoitua yleisyyttä on esitetty 
kuvassa (Kuva 54).  

 
 

 
 

Kuva 54 Yhteenveto sähkön myynnin sopimustoimipaikkojen (38 kpl) asiakkaille tar-
joamista uusista energiapalvelumuodoista vuonna 2013. 

 

 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 37 612 761 20 331 408 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 30 3 574 707 22 3 527 381 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 7 372 175 4 372 043 asiakkaiden lkm

Yhteensä 74 4 559 643 46 4 230 831
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5.7 Sähkönjakelu 

5.7.1 Säästötoimenpiteet oman energiankäytön tehostamiseksi  

Tehostamisinvestointien vaikutus energiatehokkuuteen 

Taulukkoon (Taulukko 21) ja kuvaan (Kuva 55) on koottu energiapalvelujen toimenpide-
ohjelman sähkönjakeluyritysten toimipaikkojen raportoimat omaan toimintaan liittyvät sääs-
tötoimet ja niiden vaikutukset. Yritykset raportoivat 40 toteutettua toimenpidettä, joiden yh-
teinen säästövaikutus on 4,3 GWh/a ja joiden investointikustannusten raportoitiin olevan 
0,7 milj. euroa. 

 
 

Taulukko 21 Yhteenveto sähkönjakelun toimipaikkojen vuonna 2013 raportoimista toteute-
tuista, päätetyistä ja harkituista omaan energiankäyttöön kohdistuvista sääs-
tötoimenpiteistä (ES+KAT -toimenpiteet) sekä vuonna 2014 voimassa olevista 
säästötoimenpiteistä. 

 

pa=polttoaine 

* sisältää vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut toimenpiteet 
  

ES + KAT -toimenpiteet Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa * 199 13,5 0,2 13,6 3,1

2013
Toteutettu 40 4,2 0,1 4,3 0,7
Päätetty 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Harkitaan 7 0,1 0,0 0,1 0,0
Päätetty ja harkittu yhteensä 8 0,1 0,0 0,1 0,0

Säästetty energia 
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Kuva 55 Sähkönjakelun toimipaikkojen vuosittain toteuttamien toimenpiteiden (ES + 

KAT – toimenpiteet) säästövaikutus. Yhtenäisellä tummalla värillä on pylväis-
sä esitetty eri vuosina raportoitu vuonna 2014 voimassaoleva säästövaikutus. 
Viivoituksella on esitetty erivuosina raportoitu säästö joka ei enää ole voi-
massa 2014. Viivalla on esitetty vuosittain voimassaoleva kumulatiivinen 
säästövaikutus 

 
 

Muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen investointien vaikutus energia-
tehokkuuteen 

Yritykset raportoivat yhteensä 108 kpl muista kuin energiansäästösyistä toteutettua 
omaan toimintaan kohdistunutta toimenpidettä (MI-toimenpiteet), joiden säästövaikutus 
oli yhteensä 68,5 GWh/a ja vastaava investointiarvio 25,3 milj. euroa (Taulukko 22). 

 
Taulukko 22 Yhteenveto sähkönjakelun toimipaikkojen vuonna 2013 raportoimista toteute-

tuista, päätetyistä ja harkituista omaan energiankäyttöön kohdistuvista muista 
toimenpiteitä (MI -toimenpiteet) sekä vuonna 2014 voimassa olevista MI -
toimenpiteitä.  
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Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Vuonna 2014 voimassa * 492 176,3 0,6 176,9 52,6

2013
Toteutettu 108 68,3 0,2 68,5 25,3
Päätetty 2 20,0 0,0 20,0 7,0
Harkitaan 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Päätetty ja harkittu yhteensä 2 20,0 0,0 20,0 7,0

MI -toimenpiteet Säästetty energia 
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Yritykset raportoivat vuonna 2013 yhden energiatehokkuuteen vaikuttavan ympäristö-
investoinnin (YM). Taulukossa (Taulukko 23) on esitetty koko sopimuskaudella toteutettu-
jen ympäristöinvestointien arvioidut säästövaikutukset yhteensä. 
 

 
Taulukko 23 Sähkönjakelun toimipaikkojen vuonna 2013 ja sopimuskaudella 2008–2013 

yhteensä toteuttamat ympäristötoimenpiteet (YM). 

 
 
 

5.7.2 Oman toiminnan jatkuva parantaminen  

Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko jatkuvan parantamisen toi-
menpiteitä, joita sopimukseen liittyneet yritykset sitoutuvat toteuttamaan oman energia-
tehokkuutensa tehostamiseksi. Vuosiraportoinnissa pyritään seuraamaan myös näiden 
toimenpiteiden ja samalla toimenpideohjelman toteuttamista. 

 

Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen liittäminen olemassa olevaan  
johtamisjärjestelmään 

Sähkönjakelualan 49 toimipaikasta noin kahdella kolmasosalla (34 kpl) on käytössä 
jokin ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä (Kuva 56). Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä 
käyttävistä toimipaikoista 25 toimipaikkaa (74 %) raportoi sisällyttävänsä energiatehok-
kuusasiat johtamisjärjestelmäänsä. Toimipaikoilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestel-
mään energia-asiat oli liitetty.  
 

 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2013 9 14,1 0,0 14,1 5,9

Toteutettu 2013 1 5,0 0,0 5,0 1,1

YM -toimenpiteet Säästetty energia 
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Kuva 56 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-

nen johtamisjärjestelmiin sähkönjakelun sopimusyrityksien toimipaikoissa 
seurantavuonna 2013. 

 
 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä sähkönjakelun toimipaikoista 79 %:lla 
(27 kpl) on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja 68 %:lla (23 kpl)  
ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä. ISO 14001 -järjestelmä on sertifioitu 26 toimipaikal-
la ja ISO 9001 -järjestelmä 23 toimipaikalla. Yksi toimipaikka raportoi käyttävänsä 
EMAS-järjestelmää. Muita kuin edellä mainittuja järjestelmiä on käytössä 56 %:lla  
toimipaikoista (19 kpl). Muiksi käytössä oleviksi järjestelmiksi mainittiin mm.  
OHSAS 18001-työturvallisuusjärjestelmä, PAS55, sekä yrityksen omia järjestelmiä  
(Kuva 57). 
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Kuva 57 Sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa käytössä olevat johtamisjärjestelmät 

vuonna 2013. 
 
 

Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden aikana määrit-
tää yritys- ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käy-
tännössä tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehok-
kuuden tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville 
vastuuhenkilöt. 

Kaikki energiantuotannon toimenpideohjelman sopimusyrityksistä ovat kuuluneet 
energiatehokkuussopimukseen vähintään vuoden. Sähkönjakelun toimipaikoista 
78 %:lla (38 kpl) on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Tämä tarkoittaa, että 
raportoitujen tietojen perusteella 11 toimipaikkaa ei ole nimennyt vastuita toimenpideoh-
jelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa. Toimipaikoista 14 oli määrittänyt vastuut 
sekä yritys- että toimipaikkatasolla, 18 vain yritystasolla, neljä vain toimipaikkatasolla ja 
kaksi muuten (Kuva 58).  
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Kuva 58 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa 

vuonna 2013. 
 

 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Kaikki sähkön jakelun toi-
mipaikat ovat kuuluneet sopimukseen vähintään kaksi vuotta. Sähkönjakelun toimipai-
koista 31 %:lla (15 kpl) on voimassaoleva tehostamissuunnitelma. Yksikään toimipai-
koista ei ole päivittänyt tehostamissuunnitelmaa seurantavuonna.  
 

Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna 19 toimipaikkaa 
eli vajaa puolet sähkönjakelun sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle kou-
lutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa (Kuva 59). Näistä toimipaikoista kahdek-
san järjesti koulutusta sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle, yhdek-
sän vain muulle henkilökunnalle ja yksi vain energiavastuuhenkilöille. Yksi toimipaikka ei 
tarkentanut kenelle koulutusta oli järjestetty (Kuva 60). 

Yhtenä tulospalkkauksen kriteerinä energiatehokkuus on 12 %:lla toimipaikoista 
(6 kpl). Energiansäästöviikkoa vietettiin 76 % toimipaikoista (37 kpl) (Kuva 59). 
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Kuva 59 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus sähkön-

jakelun sopimustoimipaikoissa vuonna 2013. 
 

 

 
Kuva 60 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä sähkönjakelun sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 
2013. 

 
 

Yli puolet (28 kpl) sähkönjakelualan toimipaikoista ilmoitti hyödyntävänsä sopimukseen 
kuulumista omassa viestinnässään (Kuva 61). Vajaa puolet toimipaikoista (22 kpl) ilmoitti 
mainitsevansa energiatehokkuussopimukseen kuulumisen kotisivuillaan. Näistä toimi-
paikoista kolme mainitsee myös energiansäästötavoitteensa kotisivuillaan ja kaksi myös 
toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutuksen. Energiatehokkuussopimustoiminnan 
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graafista tunnusta omassa viestinnässään hyödyntää noin kolmasosa toimipaikoista 
(16 toimipaikkaa) (Kuva 61). 
 

 

 
Kuva 61 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä sähkönjakelun 

sopimustoimipaikoissa vuonna 2013. 
 
 

Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edelly-
tetään energiatehokkuuden ja elinkaariedullisuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja 
hankinnoissa. Kuvassa (Kuva 62) on esitetty yhteenvedon ohjeistuksen kattavuudesta 
energiatehokkuuteen liittyvissä hankinnoissa ja suunnittelussa sähkönjakelualan sopi-
musyritysten toimipaikoilla.  

Raportoitujen tietojen perusteella jo 88 % toimipaikoista (43 kpl) ottaa elinkaariedul-
lisuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Toimipaikoista 39 %:lla (19 kpl) on 
käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuudesta. Näistä toimipaikoista 
kolme raportoi päivittäneensä suunnitteluohjeita seurantavuonna. Hankintojen energia-
tehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä noin kolmanneksella toimipaikoista (15 kpl), 
ja neljä toimipaikkaa näistä raportoi päivittäneensä hankintaohjeistusta seurantavuonna.  
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Kuva 62 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

sähkönjakelun sopimustoimipaikoissa vuonna 2013. 
 

 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat sähkömoottoreita 2 %:lla (1 kpl) 
toimipaikoista, yrityksen omistamia tai leasing autoja 16 %:lla (8 kpl) toimipaikoista ja 
toimistolaitteita 12 %:lla (6 kpl) toimipaikoista. Muita hankintoja koskevia energiatehok-
kuuteen liittyviä hankintaohjeita on neljänneksellä toimipaikoista (12 kpl)  
(Kuva 63). 
 

 

 
Kuva 63 Yhteenveto sähkönjakelun toimipaikoilla käytössä olevista hankintaohjeista. 
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Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen 

Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen tulee pyrkiä tehostamaan logistiikan energia-
tehokkuutta parantamalla mm. kuljetusten logistiikkaa ja energiankäyttöä yhteistyössä 
näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavara-
kuljetusten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia ali-
hankintana tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. 

Logistiikan energiatehokkuus on yritysten toiminnassa vain vähän huomioonotettu 
asia. Vuonna 2013 kaksi toimipaikkaa (4 %) piti kuljetusyrityksen kuulumista tavaralii-
kenteen ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen kriteerinä kuljetusten kilpailuttami-
sessa. Kahdeksan toimipaikoista (16 %) raportoi asettaneensa työsuhdeautojen pääs-
töille CO2-rajoituksen ja henkilöstölle on järjestänyt taloudellisen ajotavan koulutusta 
kolme toimipaikkaa (6 %) (Kuva 64). 

 
 

 
Kuva 64 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon sähkönjakelualan so-

pimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2013. 
 
 

5.7.3 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut  

Yrityksen velvoitteena on laatia ensimmäisenä sopimusvuotena suunnitelma asiakkaille 
tarjottavista palveluista. Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on myös listattu jouk-
ko toimenpiteitä ja palveluita, joita yritykset voivat tarjota. Vuosiraportoinnissa kysyttävil-
lä kysymyksillä pyritään seuraamaan näiden toimenpiteiden ja samalla toimenpide-
ohjelman toteuttamista. 

Seuraavassa on esitetty sähkönjakeluyritysten raportoimat toimet asiakkaan  
energiankäytön tehostamiseen tähtäävistä toimenpiteistä vuonna 2013.  
 

Asiakkaalle annettava energiatehokkuusneuvonta 

Yli kaksi kolmasosaa (69 %) sopimukseen liittyneiden sähkönjakeluyritysten toimipai-
koista ilmoitti antavansa suoraa puhelinneuvontaa asiakkaille. Määrä on edelleen lisään-
tynyt edellisvuodesta. Myös neuvonta sähköpostitse ja internetin välityksellä on lisään-
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tynyt edellisvuodesta (Kuva 65). Raportoitujen neuvontapalvelujen määrä on monissa 
muissakin ryhmissä kasvanut edellisvuodesta.   

 
 

 
Kuva 65 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen (49 kpl) raportoimasta  

asiakkaille suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna 2013. 
 
 

Neuvonnan raportoidut toimenpiteet ja toteutumat vuonna 2013 on esitetty taulukossa 
(Taulukko 24) kaikille kohderyhmille yhteensä ja erikseen ja asuminen/kotitalous-
kohderyhmälle.  

Sähkönjakelun raportoitujen toimenpiteiden määrä on kasvanut edellisvuoteen ver-
rattuna useissa ryhmissä. 

 
Taulukko 24 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut 

energiatehokkuuden neuvontapalvelut vuonna 2013.  
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Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 65 24 217 58 23 834 osallistujien lkm
Energiaeksperttikoulutukset 0 0 0 0 osallistujien lkm
Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 16 10 245 16 10 245 asiakkaiden yhteydenottojen lkm
Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 9 285 3 195 osallistujien lukumäärä
Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 4 1 222 4 1 222 oppilaiden määrä
Energiansäästöneuvonta puhelimessa 41 88 988 35 88 033 neuvontatapahtumien lkm
Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 35 7 886 34 7 881 neuvontatapahtumien lkm
Kulutusmittarin lainaus 33 3 468 33 3 468 lainausten lkm
Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 30 19 015 29 19 000 neuvontatapahtumien lkm
Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 6 38 6 38 opettajien lkm
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Viestintä  

Sopimukseen liittyneissä sähkönjakeluyrityksissä raportoitu energiatehokkuusviestintä 
on vuoden 2013 vuosiraportoinnissa keskimäärin säilynyt lähes samalla tasolla kuin 
edellisvuonna (Kuva 66). Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä on raportoin-
nin mukaan vähentynyt, mutta internet-viestintä lisääntynyt. Viestinnän raportoidut toi-
menpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 25). 
 
 

 
Kuva 66 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen (49 kpl) raportoimasta asi-

akkaille suunnatusta energiatehokkuusviestinnästä vuonna 2013. 
 
 
Taulukko 25 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimat asiakkaille suunnatut  

viestintäpalvelut vuonna 2013. 
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Energiansäästökilpailut 9 16 427 9 16 427 osallistujien lkm
Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 24 7 666 24 7 666 materiaalipakettien lkm
Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 51 2 662 786 50 2 602 786 painotuotteiden lkm
Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 84 3 197 353 80 3 160 848 levikki
Energiansäästöviikkoon osallistuminen 25 - 21 - -

Internetissä energiansäästöasiaa 49 1 035 905 47 1 034 096 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 12 4 472 11 4 442 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 32 17 889 26 17 256 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 24 1 736 956 24 1 736 956 ohjelman/ mainoksen levikki

Yhteensä 310 8 679 453 292 8 580 476

SJ Viestintä

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 
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Asiakkaan kulutuksen raportointi ja kulutukseen perustuva laskutus 

Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen on laadittava asiakkaille todettuun kulutuk-
seen perustuvia kulutusraportteja. Yrityksen oli raportoiva vähintään kerran vuodessa 
asiakkaan energiankäytöstä. Lisäksi jatkossa asiakasta laskutetaan todettuun kulutuk-
seen perustuen, kun asiakkaan kanssa on asiasta sovittu ja etälukumahdollisuus tai 
oman mittarin lukeman ilmoittaminen yritykseen on mahdollinen. 

Internetin mahdollisuuksia kulutuksen seurantaan tarjotaan asiakkaille vuoden 
2013 raportoinnin perusteella entistä laajemmin – palvelua tarjoamisesta raportoi 45 % 
sähkönjakelun toimipaikoista. Vuonna 2013 tuntimittauksen käyttö on edelleen kasva-
nut, mutta joissakin kulutuspalautteen ryhmissä palvelujen tarjonta on raportoinnin mu-
kaan pienentynyt (Kuva 67).  
 
 

 
Kuva 67 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen (49 kpl) asiakkaan energi-

ankulutuksen raportointiin ja kulutukseen tarjoamia palveluja vuonna 2013. 
 
 
Taulukossa (Taulukko 26) on esitetty raportoituja energian kulutuksen seurannan toimen-
piteitä ja toteutumia. Raportoitujen toimenpiteiden toteutumat ja palveluja vastaanottavat 
asiakasmäärät säilyneet keskimäärin samalla tasolla kuin edellisvuonna joskin vaihtelua 
ryhmittäin voidaan havaita. 
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Taulukko 26 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoima asiakkaiden energiankulu-
tuksen seuranta ja raportointi vuonna 2013. 

 
 
 

Sähkönjakelun sopimusyrityksistä 53 % raportoi laskuttavansa asiakasta kerran kuu-
kaudessa todetun kulutuksen perusteella (Kuva 68). Kuukausittaisen laskutuksen toteu-
tumat ovat raportoinnin mukaan säilyneet samoina ja 4-6 kertaa toteutetun laskutuksen 
toteutumat kasvaneet edellisvuodesta (Taulukko 27).  

’ 
 

 
Kuva 68 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen (49 kpl) vastauksista kos-

kien asiakkaiden laskutuskäytäntöjä vuonna 2013. 
 
  

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Asiakas seuraa omaa kulutustaan internetissä 20 465 924 17 465 547 aktiivisten käyttötunnusten lkm
Etäluenta käytössä 35 1 305 026 21 1 070 728 asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 24 787 672 16 727 880 asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) - - - - asiakkaiden lkm
Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin 2 86 800 2 86 800 asiakkaiden lkm
Mahdollisuus seurata omaa kulutustaan internetissä 25 1 543 055 17 1 476 796 asiakkaiden lkm
Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 12 358 609 8 282 990 analyysien lkm
Tuntimittaus käytössä 36 1 131 151 16 888 684 asiakkaiden lkm

Yhteensä 154 5 678 235 97 4 999 424

Asuminen ja Asuminen/ 
kotitalous 

-kohderyhmät 

SJ Kulutuspalaute

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä
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Taulukko 27 Sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen laskutuskäytännöt ja toteutuma  
vuonna 2013. 

 
 
 

Asiakkaille suunnatut uudet energiatehokkuuspalvelut 

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi sopimusyritykset ovat sitoutuneet kehittämään uusia 
energiapalvelumuotoja. Raportoitujen palvelujen määrä vastaa pääosin edellisvuotista 
(Kuva 69). 
 
 

 
Kuva 69 Sähkönjakelun sopimustoimipaikoista (49 kpl) uusia energiapalvelumuotoja 

raportoineiden osuus vuonna 2013. 

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma

Raportoituja 
toimenpiteitä Toteutuma Toteutuman yksikkö

lkm lkm

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 40 576 608 24 486 846 asiakkaiden lkm
Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 32 1 218 128 22 1 037 494 asiakkaiden lkm
Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 2 9 396 2 9 396 asiakkaiden lkm

Yhteensä 74 1 804 132 48 1 533 735

SJ Laskutus

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät 
yhteensä
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kotitalous 

-kohderyhmät 
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6 Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopi-
mustoiminta  

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

Osana EED:n toimeenpanoa jäsenvaltiot määrittivät direktiivin vaatimat omat kan-
salliset energiatehokkuustavoitteensa keväällä 2013 (artikla 3). Suomen ilmoittama ta-
voite vastaa vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategiassa määritettyä energian loppuku-
lutusta vuonna 2020. EED sisältää lisäksi sitovan energiansäästötavoitteen (artikla 7), 
jonka saavuttamisessa keskeisenä elementtinä on Suomessa ilmoitettu olevan energia-
tehokkuussopimusjärjestelmämme. Artiklan 7 edellyttämään sitovaan energiansäästöta-
voitteeseen sisältyy energiapalveludirektiivistä poiketen myös päästökaupan piirissä 
olevan teollisuuden loppukäyttö eli myös energiavaltaisen teollisuuden toimenpideoh-
jelmaan liittyneiden energiankäyttö.  

Nykyiset energiatehokkuussopimuksemme sopivat periaatteiltaan hyvin EED:n  
artiklan 7 hyväksymiin politiikkatoimiin, eikä direktiivi edellytä niihin merkittäviä muutok-
sia. Jo nyt mm. energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvä vuosittainen raportointi pal-
velee EED:n seurantatarpeita. Jos muutostarpeita tai mahdollisuuksia nousee esiin, 
voidaan niitä käsitellä energiatehokkuussopimusten jatkokaudesta neuvoteltaessa. 

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

Energiatehokkuussopimukset ovat toimineet meillä hyvin, joten nykyinen vuonna 
2016 päättyvä sopimuskausi päätettiin viedä suunnitellusti loppuun. Koska energiate-
hokkuusdirektiivin toimeenpanokausi jatkuu vuoteen 2020 asti, allekirjoitti työ- ja elinkei-
noministeriö syksyllä 2013 nykyisen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
(puitesopimus) allekirjoittaneiden liittojen kanssa aiesopimuksen, jossa elinkeinoelämä 
sitoutuu neuvottelemaan uudesta vuodet 2017–2020 kattavasta sopimusjaksosta sekä 
tavoittelemaan määrällisesti riittävää kumulatiivista energiansäästöä jaksolla  
2014–2020. Vastaava aiesopimus tehtiin myös kunta-alalla suurimpien kuntien kanssa. 
Aiesopimuksen mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii uutta sopimusjaksoa koskien 
varmistamaan sopimukseen liittyvien tukien jatkumisen energiatehokkuusdirektiivin sal-
limissa puitteissa ja varmistamaan resurssit, jotta se voi osallistua sopimusyritysten 
kanssa toteutettaviin yhteisiin kehityshankkeisiin.   

Uusista energiatehokkuussopimuksista tai nykyisten sopimusten jatkoajasta neuvo-
tellaan vuonna 2015. Uusi sopimuskausi tai nykyisen sopimuksen jatkokausi ulottuisi 
vuoteen 2020 tai mahdollisesti pidemmällekin ja se on tarkoitus käynnistää aiesopimuk-
sen mukaisesti mahdollisimman kattavasti vuoden 2017 alussa, jotta tavoitteeksi asetet-
tu kumulatiivinen energiansäästö on saavutettavissa. 
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7 Lopuksi 

Energiantuotannon sopimuksessa energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto ja toi-
meenpano on energiatehokkuustoiminnan kulmakivi. Energiatehokkuusjärjestelmän 
käyttöönottoa on tuettu Energiateollisuus ry:n, Motivan ja yritysten yhteistyönä. Esiin 
nousseisiin koulutus- ja kehitystarpeisiin on pyritty vastaamaan ja antamaan tarvittavaa 
opastusta. Energiatehokkuuden huomioonotto yrityksen jatkuvassa toiminnassa on 
edennyt ja yritykset ovat toteuttaneet monia tietoisuutta parantavia toimenpiteitä kuten 
tietoiskuja ja koulutusta. 

Asiakkaille suunnattuja energiatehokkuuspalveluja yritykset ovat raportoineet run-
saasti ja toteutuneiden palvelujen määrät on raportoitu yhteenvetona tässä vuosi-
raportissa. Palvelumäärien ja palvelujen monimuotoisuuden raportoinnin tärkeyttä on 
jatkuvasti painotettu, vaikka erilaisten palvelujen säästövaikutuksia (MWh/a) ei ole mah-
dollista palvelukohtaisesti arvioida luotettavasti. Kokonaisuutena energiayhtiöiden asiak-
kaille suuntaamien energiatehokkuuspalvelujen säästövaikutukseksi on ohjausryhmän 
aiemmin käynnistämässä selvityksessä arvioitu 1-3 % kotitalousasiakkaiden sähkön ja 
kaukolämmön kulutuksesta eli 200–800 GWh. Tätä arviota on käytetty lähtökohtana 
myös, kun sopimustoiminnan asiakkaisiin kohdistuvien toimenpiteiden säästövaikutuksia 
on arvioitu komissiolle. 
 
Energia-alan kehityshankkeet 
 
Raportointivuonna toteutettiin ”Kiinteän polttoaineen kattilalaitosten energiatehokkuus” 
kyselytutkimus. Kyselyhankkeessa selvitettiin yli 1 MW polttoainetehoiltaan olevien kiin-
teän polttoaineen kattilalaitosten energiatehokkuuden nykytilaa. Keskeisimpinä tuloksina 
voidaan mainita hyötysuhteen mittausten parantaminen, hyötysuhteiden parantaminen 
osakuormilla ja savukaasujen puhdistuslaitteiden energiatehokkuuden parantaminen. 

Valmisteilla on projekti kattilalaitoksien hyötysuhteesta. Tarkoituksena on selvittää 
biopolttoainetta käyttävien kattilalaitosten hyötysuhteen ja energiatehokkuuden paran-
tamiseksi tarvittavat toimet sekä laatia ohjeistus tarvittavien toimenpiteiden tarkistami-
sesta kattilalaitoksella sekä niiden vaikutus hyötysuhteeseen.
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LIITE 1  Asiakkaille suunnattujen energiatehokkuuspalvelujen raportoidut   
toimenpiteet sopimusvuosina 

1) Kaukolämpö 

Energiatehokkuusneuvonta 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

  

KL neuvonta

2009 2010 2011 2012 2013

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 25 18 32 43 25

Energiaeksperttikoulutukset 4 1 2 2 0

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 11 8 11 12 12

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 9 14 11 12 10

Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 2 2 4 3 1

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 24 22 20 22 27

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 20 10 11 12 17

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 14 14 14 15 17

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 3 4 3 4 1

Yhteensä 112 93 108 125 110

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

KL neuvonta

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 7 423 3 887 5 209 9 838 15 537 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 95 40 31 21 0 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 1 235 1 960 3 364 3 597 2 411 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 1 055 5 220 4 503 2 832 1 822 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa 375 672 1 965 3 412 340 oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 5 103 15 404 35 356 19 309 76 076 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 5 998 7 681 1 395 8 220 7 246 neuvontatapahtumien lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 27 906 5 260 22 091 4 902 12 520 neuvontatapahtumien lkm

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 35 10 9 12 6 opettajien lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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Energiatehokkuusviestintä 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

KL viestintä

2009 2010 2011 2012 2013

Energiansäästökilpailut 6 2 8 5 4

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 14 14 12 9 8

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 30 30 30 22 16

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 45 49 42 53 45

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 20 20 18 21 21

Internetissä energiansäästöasiaa 17 18 20 19 24

Luennot ja seminaarit 9 15 9 6 8

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 14 12 15 21 21

Muut energiansäästötempaukset radiossa 7 6 1 3 10

Muut energiansäästötempaukset tv:ssä 5 3 3 1 2

Yhteensä 167 169 158 160 159 

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

KL viestintä

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Energiansäästökilpailut 9 375 7 087 10 377 2 600 10 300 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 3 445 9 059 7 273 12 927 10 543 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 429 820 130 733 414 586 72 500 1 614 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 18 993 277 22 337 338 11 759 302 4 575 748 1 281 452 levikki

Internetissä energiansäästöasiaa 221 021 483 349 506 341 529 695 513 431 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 3 211 3 119 605 1 405 742 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 30 967 52 227 27 720 32 943 10 530 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset radiossa 227 760 370 420 30 000 53 500 204 368 ohjelman/ mainoksen levikki

Muut energiansäästötempaukset tv:ssä 502 390 737 000 130 031 700 000 166 212 ohjelman/ mainoksen levikki

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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Kulutuspalaute 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

 

Laskutus 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

KL Kulutuspalaute

2009 2010 2011 2012 2013

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 6 5 4 7 6

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 19 21 21 23 22

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kaksi kertaa vuodessa tai useammin 16 12 12 12 12

Etäluenta käytössä 14 18 15 21 24

Kulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 5 4 3 3 3

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 10 12 11 15 16

Tuntimittaus käytössä 7 10 7 8 10

Yhteensä 77 82 73 89 93

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

KL Kulutuspalaute

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 5 950 7 788 6 080 98 240 24 215 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 106 844 75 020 123 116 70 284 73 820 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kaksi kertaa vuodessa tai useammin 8 852 6 061 6 162 7 102 8 712 asiakkaiden lkm

Etäluenta käytössä 31 248 55 200 53 610 72 196 70 975 asiakkaiden lkm

Kulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 10 713 13 728 12 223 13 127 18 512 asiakkaiden lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 63 138 168 782 55 459 68 682 113 772 asiakkaiden lkm

Tuntimittaus käytössä 17 330 32 978 25 681 30 180 35 141 asiakkaiden lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina

KL Laskutus

2009 2010 2011 2012 2013

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 7 3 4 6 4

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodess 3 3 1 0 0

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 20 22 23 26 21

Yhteensä 30 28 28 32 25 

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

KL Laskutus

 2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa v 33 755 29 215 29 200 42 631 41 816 asiakkaiden lkm

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kaksi kerta  9 681 8 369 3 050 0 0 asiakkaiden lkm

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kuukausitta 34 701 54 648 104 929 122 445 137 951 asiakkaiden lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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2) Sähkönjakelu 

Energiatehokkuusneuvonta 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

  

SJ Neuvonta

2009 2010 2011 2012 2013

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 33 37 64 66 65

Energiaeksperttikoulutukset 3 1 2 1 0

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perust 17 14 12 12 16

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 12 10 12 11 9

Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 11 12 9 4 4

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 31 38 29 30 41

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 30 26 24 31 35

Kulutusmittarin lainaus 34 38 33 35 33

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 26 28 31 27 30

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 3 5 3 6 6

Yhteensä 200 209 219 223 239

Raportoituja toimenpiteitä

SJ Neuvonta

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 5 433 4 282 14 010 18 244 24 217 osallistujien lkm

Energiaeksperttikoulutukset 35 20 30 20 0 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun 5 940 5 550 10 665 11 883 10 245 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 1 602 3 199 3 915 39 612 285 osallistujien lukumäärä
Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluis 1 935 2 930 2 467 3 862 1 222 oppilaiden määrä
Energiansäästöneuvonta puhelimessa 56 470 56 670 97 624 130 292 88 988 neuvontatapahtumien lkm
Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 8 879 8 750 10 196 14 404 7 886 neuvontatapahtumien lkm
Kulutusmittarin lainaus 9 705 6 148 5 966 6 585 3 468 lainausten lkm
Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 36 418 27 129 96 850 88 994 19 015 neuvontatapahtumien lkm
Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 33 28 11 50 38 opettajien lkm

Toteuma
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Energiatehokkuusviestintä 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

  

SJ Viestintä

2009 2010 2011 2012 2013

Energiansäästökilpailut 11 7 13 10 9

Energiansäästömateriaalin toim  30 30 28 22 24

Energiansäästöpainotuotteita a 56 66 66 69 51

Energiansäästöstä kirjoittamine   87 125 105 103 84

Energiansäästöviikkoon osallis 31 35 27 27 25

Internetissä energiansäästöas 33 47 41 47 49

Luennot ja seminaarit 20 27 21 8 12

Muut energiansäästötempauks   21 27 27 32 32

Muut energiansäästötempauks     17 15 12 4 24

Yhteensä 306 379 340 322 310

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

SJ Viestintä

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Energiansäästökilpailut 2 908 595 41 945 3 770 16 427 osallistujien lkm

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 13 467 6 341 6 494 16 248 7 666 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 573 778 567 864 219 261 824 480 2 662 786 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 13 113 611 15 028 514 11 891 790 9 601 559 3 197 353 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 8 115 - - - - -

Internetissä energiansäästöasiaa 499 972 474 400 439 495 699 148 1 035 905 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 2 543 1 730 18 234 4 385 4 472 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 25 058 28 008 39 582 24 768 17 889 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 1 408 501 916 643 4 891 535 753 500 1 736 956 ohjelman/ mainoksen levikki

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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Kulutuspalaute 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

 

Laskutus 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

SJ Kulutuspalaute

2009 2010 2011 2012 2013

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 15 15 12 16 20

Etäluenta käytössä 31 39 40 39 35

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 31 25 26 37 24

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) 1 - 1 - -

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin 3 6 3 1 2

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 20 28 18 21 25

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 14 9 8 8 12

Tuntimittaus käytössä 28 30 26 30 36

Yhteensä 143 152 134 152 154

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

SJ Kulutuspalaute

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 134 929 135 523 388 781 750 603 465 924 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 495 767 354 647 1 163 208 1 631 075 1 305 026 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 1 164 164 424 325 1 440 251 1 857 509 787 672 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) 250 - 40 000 - - asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin 1 969 17 015 15 000 18 877 86 800 asiakkaiden lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 539 558 816 079 1 915 718 2 262 686 1 543 055 asiakkaiden lkm

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 56 688 57 805 112 376 865 564 358 609 analyysien lkm

Tuntimittaus käytössä 106 952 94 032 404 454 1 333 600 1 131 151 asiakkaiden lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina

SJ Laskutus

2009 2010 2011 2012 2013

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 28 37 48 35 40

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 24 26 30 28 32

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 5 4 1 3 2

Yhteensä 57 67 79 66 74

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

SJ Laskutus

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Laskutetaan asiakasta todetun kulutuksen perusteella - kuukausitt 84 799 163 192 392 473 501 268 576 608 asiakkaiden lkm

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 427 475 439 648 820 913 1 513 708 1 218 128 asiakkaiden lkm

Laskutetaan todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodess 15 402 20 397 13 100 13 832 9 396 asiakkaiden lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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3) Sähkönmyynti 

Energiatehokkuusneuvonta 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

  

SM Neuvonta

2009 2010 2011 2012 2013

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 24 33 55 64 61

Energiaeksperttikoulutukset 4 1 2 1 0

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perust 10 11 10 8 14

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 9 10 9 6 8

Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 8 9 9 5 4

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 24 33 26 30 38

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 20 25 20 26 30

Kulutusmittarin lainaus 24 32 30 33 28

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 22 30 28 26 29

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 6 5 3 6 4

Yhteensä 151 189 192 205 216

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

SM Neuvonta

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 3 653 2 826 12 982 30 649 26 987 osallistujien lkm
Energiaeksperttikoulutukset 38 20 30 20 0 osallistujien lkm

Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun 2 267 3 974 10 167 11 368 12 280 asiakkaiden yhteydenottojen lkm

Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 314 1 731 1 669 1 124 195 osallistujien lukumäärä

Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluis 1 503 1 474 2 386 4 872 862 oppilaiden määrä

Energiansäästöneuvonta puhelimessa 50 333 55 155 69 777 113 107 91 319 neuvontatapahtumien lkm

Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 8 269 55 790 9 932 13 789 7 637 neuvontatapahtumien lkm

Kulutusmittarin lainaus 9 032 6 118 4 529 5 503 3 439 lainausten lkm

Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 32 465 31 840 89 754 85 901 32 008 neuvontatapahtumien lkm

Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 87 26 11 57 27 opettajien lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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Energiatehokkuusviestintä 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

  

SM Viestintä

2009 2010 2011 2012 2013

Energiansäästökilpailut 6 5 9 9 7

Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 25 28 26 22 21

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 37 54 66 84 47

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 70 103 98 105 94

Energiansäästöviikkoon osallistuminen 25 30 25 26 21

Internetissä energiansäästöasiaa 30 44 37 44 54

Luennot ja seminaarit 19 24 16 11 13

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 22 23 34 34 27

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 11 10 11 6 21

Yhteensä 245 321 322 341 305

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

SM Viestintä

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Energiansäästökilpailut 1 813 3 475 32 445 2 440 8 065 osallistujien lkm
Energiansäästömateriaalin toimittaminen kouluille 10 784 6 193 6 021 9 541 7 942 materiaalipakettien lkm

Energiansäästöpainotuotteita asiakkaille 782 803 629 730 1 672 464 4 964 192 2 445 018 painotuotteiden lkm

Energiansäästöstä kirjoittaminen asiakaslehdessä 12 817 482 12 786 727 10 570 451 5 574 702 4 781 842 levikki

Energiansäästöviikkoon osallistuminen - - - - - -

Internetissä energiansäästöasiaa 367 882 729 420 393 884 1 298 521 6 067 690 sivulla kävijöiden määrä

Luennot ja seminaarit 2 562 2 118 8 170 2 393 4 540 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - yleisötapahtumat 26 997 27 983 27 049 65 174 21 414 osallistujien lukumäärä

Muut energiansäästötempaukset - radiossa ja TV:ssä 1 021 501 765 952 5 101 535 10 428 000 19 400 956 ohjelman/ mainoksen levikki

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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Kulutuspalaute 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

 

Laskutus 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärät eri toimenpideryhmissä vuosittain. 

 

Eri toimenpideryhmissä raportoidut toteutumat vuosittain. 

 

SM Kulutuspalaute

2009 2010 2011 2012 2013

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 15 17 11 15 15

Etäluenta käytössä 17 22 25 30 25

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 21 24 19 34 29

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 2-3 krt 0 0 2 2 4

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) 1 - 1 1 1

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin - 1 1 1 1

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 20 22 16 22 30

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 10 10 8 6 11

Tuntimittaus käytössä 18 19 15 28 30

Yhteensä 102 115 98 139 146

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

SM Kulutuspalaute

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Asiakas seuraa omaa kulutusta internetissä 108 761 100 786 356 154 549 833 464 140 aktiivisten käyttötunnusten lkm

Etäluenta käytössä 309 831 421 556 616 044 1 080 914 1 081 760 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 1 krt 1 267 925 1 515 828 1 681 354 1 721 061 1 744 121 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 2-3 krt 0 0 51 62 850 397 261 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - 4 krt (=kausitasolla) 250 - 40 000 21 427 24 800 asiakkaiden lkm

Kulutuksen seurantaraportti / vuosi - kuukausittain tai useammin - 1 700 24 000 25 000 23 000 asiakkaiden lkm

Mahdollisuus seurata omaa kulutusta internetissä 1 411 787 923 345 1 297 622 1 818 972 1 967 201 asiakkaiden lkm

Sähkönkulutuksen laskenta- ja seurantapalvelu internetissä 52 954 58 314 104 666 529 364 805 728 analyysien lkm

Tuntimittaus käytössä 58 350 244 093 517 681 858 363 1 038 415 asiakkaiden lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina

SM Laskutus

2009 2010 2011 2012 2013

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 23 31 28 35 37

Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 16 19 22 26 30

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 4 6 5 7 7

Yhteensä 43 56 55 68 74

Raportoitujen toimenpiteiden lukumäärä eri vuosina

SM Laskutus

2009 2010 2011 2012 2013 Toteutuman yksikkö

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kuukausittain 96 940 160 770 221 513 677 659 612 761 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - 4-6 kertaa vuodessa 296 257 457 006 688 930 1 020 305 3 574 707 asiakkaiden lkm

Lasku todetun kulutuksen perusteella - kaksi kertaa vuodessa 55 350 73 362 280 903 14 320 372 175 asiakkaiden lkm

Toimenpidetyypeittäin raportoitu toteutuma eri vuosina
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