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Johdanto

Tässä loppuraportissa kuvataan Motiva Oy:n Energiaviraston toimeksiannosta (Energiaviraston
päätös 2233/810/2017) vuoden 2018 aikana Energiatyöohjelmassa toteutetut energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hankkeet tuloksineen. Vuoden aikana Energiavirastolle on toimitettu
väliraportti energiatyöohjelman projektien etenemisestä elokuun lopussa.
Energiatyöohjelma 2018 sisälsi viisi toiminta-aluetta: Seuranta ja vaikutukset, Energiatehokkuussopimustoiminta, Energiakatselmus- ja analyysitoiminta, Uusiutuvan energian edistäminen,
Viestintä ja neuvonta. Näiden lisäksi energiatyöohjelmaan sisältyi resurssivaraus (luku 6), jonka
määrää Energiavirasto lisäsi päätöksessään huomattavasti. Päätöksen liitteenä oli resurssivarauksen alustava käyttösuunnitelma, jota on täydennetty tilaajan kanssa vuoden aikana. Käyttösuunnitelman mukaiset kohteet on raportoitu tässä raportissa ko. projektien tai toiminta-alueiden
kohdalla.
Vuoden 2018 tärkeänä tavoitteena oli varmistaa vuonna 2017 alkaneen energiatehokkuussopimuskauden (2017-2025) laaja kattavuus ja toisaalta vauhdittaa sopimukseen liittyneitä toteuttamaan energiatehokkuustoimia ripeään tahtiin. Energiakatselmustoiminnalla on energiatehokkuussopimustoimintaan kiinteä yhteys ja myös niitä toimia vahvistettiin vuoden 2018 aikana. Kuluttajien asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikutetaan ajantasaisella ja jatkuvalla helposti
saatavalla tiedolla ja viestinnällä. Myös tämä työ oli tärkeässä roolissa vuoden 2018 työohjelmassa. Työohjelman EED:n toimeenpanoon liittyvä EU-komisison rahoittama CA EED työ, jossa
Motiva on TEM:n ja Energiaviraston nimeämänä osapuolena ollut aktiivisesti mukana vuodesta
2008, sai vuonna 2018 merkittävän tunnustuksen. Kokonaisuutena toiminta-alueiden projektit
toteutettiin tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Keskeiset toimenpiteet ja tulokset on esitetty kunkin toiminta-alueen yhteydessä.

Kuva 1

energiatyöohjelman laajuus 2018, rev. (2,960 milj. €)
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Raportin liitteissä 1 ja 2 esitetään Energiatyöohjelman resurssien käytön toteutuma toiminta-alueittain ja projekteittain. Liitteessä 3 esitetään työohjelman projektien vaikutusarviot
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1

SEURANTA JA VAIKUTUKSET

1.1

Toiminta-alueen yleiskuvaus ja toiminnan painopisteet

Kuva 2

Seuranta ja vaikutukset 2018

Toiminta-alueen päätehtävä liittyy energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanon tukemiseen
sekä Energiaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) avustamiseen syksyllä 2016 käynnistyneen EED:n revision ja EU-komission hallintomalliesityksen neuvotteluvaiheessa. Työ kattaa myös
direktiivin edellyttämien raportointien koordinoinnin ja niihin tilaajan kanssa sovittujen sisältöjen
tuottamisen. Kansallisen toimeenpanon tuen lisäksi osallistutaan ko. direktiivin komiteatyöskentelyyn ja muuhun yhteistyöhön EU-tasolla.
Työ sisältää energiatehokkuussopimuksiin liittyvän säästöjen laskennan ohjeistuksen kansallisella tasolla sekä laskenta- ja seurantamenetelmien ja kansainvälisten raportointien kehityksen seuraamisen ja tiedon välittämisen sekä tarvittavien muutosten viemisen kansallisiin menettelyihin yhteistyössä Energiaviraston kanssa.
Energiatehokkuussopimustoiminnan ja energiakatselmustoiminnan tulosten seurantajärjestelmät, niiden ylläpito ja kehitys sekä ko. politiikkatoimien kokonaisvaikutusten arviointi energiatehokkuusdirektiivin edellyttämää seurantaa ja raportointia varten ovat myös toiminta-alueen
keskeisiä tehtäviä. Seurantajärjestelmään kerätyn tiedon perusteella tehtävät
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energiatehokkuussopimus- ja energiakatselmustoiminnan vaikutusarviot kattavat merkittävän
osan energiatehokkuusdirektiivin edellyttämästä tulosten seurannasta.
Energiatehokkaita hankintoja koskeva projekti tukee osaltaan energiatehokkuusdirektiivin
6 artiklan kansallista toimeenpanoa. Lisäksi on tavoitteena suunnitella, miten EU:n taakanjakopäätöksen mukaisessa Policies&Measures-raportoinnissa (PaMs) koottua tietoa voitaisiin jatkossa käyttää hyödyksi myös kansallisesti. Tieto korvaisi aiemman vaikutustenarviointiyhteenvedon koskien valtioneuvoston 4.2.2010 tekemää periaatepäätöstä energiatehokkuuden edistämistoimien tehostamisesta. Työ sisältää myös energiatehokkuuden uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusarvioiden vuosittaisen päivityksen työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön.
Tämän toiminta-alueen painopisteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen:
1. Avustaa Energiavirastoa ja työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM) energiatehokkuusdirektiivin
(EED) kansallisessa toimeenpanossa sekä syksyllä 2016 käynnistyneen EED:n revision ja EUkomission hallintomalliesityksen neuvotteluvaiheessa
• TEM:n ja Energiaviraston avustaminen niin neuvotteluvaiheessa keväällä kuin neuvottelutulosten kieliversioiden tarkistuksessa ja sisällön alustavassa läpikäymisessä liittyen kansalliseen toimeenpanoon toteutui suunnitellusti ja on kuvattu
kohdassa 1.2.1.
2. Uusitun energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmän käyttöönotto ja jatkokehitys
mm. palautetiedon osalta sekä raportointi- ja säästöjenlaskentakoulutukset yhteistyössä sopimusalojen kanssa
• Uusitun seurantajärjestelmän käyttöönotto ensimmäisessä vuoden 2017 tietoja
koskevassa vuosiraportoinnissa onnistui aikatauluhaasteista huolimatta. Palautetiedon kehitys siirrettiin sovitusti pääosin vuodelle 2019. Raportointi- ja säästöjenlaskentakoulutukset toteutettiin suunnitellusti. Tavoitteiden toteutumista on tarkemmin kuvattu kohdassa 1.2.2.
3. Uuden sopimuskauden ensimmäisten vuosittaisten sopimusalakohtaisten ja koko sopimustoimintaa koskevien yhteenvetojen sekä vaikutusarvioiden valmistelu ja toteutus
• Sopimuskauden 2017–2025 ensimmäisen sopimusvuoden tulosten yhteenvedot
valmistuivat suunnitellusti. Uuden sopimuskauden tietokannasta tehtiin ajot vaikutusarvioita varten ja vaikutusarviot suunnitellusti. Tavoitteiden toteutumista on
tarkemmin kuvattu kohdassa 1.2.2.
4. Sopimusten markkinointia ja toimeenpanoa tukevien yhteisten verkkosivujen ylläpito ja
yleisviestintä ja materiaali yhdessä sopimusalojen kanssa
• Energiatehokkuussopimusten yleisviestinnän pääpaino oli suunnitellusti sopimuksen toimeenpanoa tukevassa verkkoviestinnässä. Verkkosivuille tuotettiin suunnitellusti uutta materiaalia mm. hyviin esimerkkeihin liittyen yhteistyössä eri sopimusalojen projektin kanssa. Lisäksi yleisviestintää tehtiin sosiaalisen median kanavissa. Yleisviestinnän toimia on tarkemmin kuvattu kohdassa 1.2.2.
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1.2
1.2.1

Toiminta-alueen projektit
Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano

Asetetut tavoitteet
Motiva avustaa Energiavirastoa ja työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM) proaktiivisesti energiatehokkuusdirektiivin (EED) kansallisessa toimeenpanossa sekä syksyllä 2016 käynnistyneen EED:n
revision ja EU-komission hallintomalliesityksen neuvotteluvaiheessa.
Motiva koordinoi EED:n edellyttämiä vaikutusten arviointeja ja raportointeja. Energiatehokkuussopimuksiin liittyvästä päivitetystä säästöjen laskennan ohjeistuksesta pidettävä webinaarimuotoinen koulutus sisältyy vuoden 2018 työhön.
Lisäksi seurataan kv-raportointeihin liittyvää energiansäästön laskenta- ja seurantamenetelmien kehitystä EU-tasolla ja osallistutaan säästöjen laskentaa ja raportointia koskeviin työryhmiin
ja kokouksiin niin kotimaassa kuin EU-yhteistyössä.
Työ sisältää myös Horizon2020 CA EED (Concerted Action supporting implementation of Directive 2006/32/EC and Directive 2012/27/EU of the European Parliament and the Council) hankkeen työtä tukevan työskentelyn niiltä osin, kun se ei sisälly Horizon2020 CA EED hankkeeseen.

Toimenpiteet ja tulokset
Vuoden alusta lähtien kommentoitiin kesään saakka TEM:n ja Energiaviraston avuksi energiatehokkuusdirektiivin (EED) revision ja energiaunionin hallintomalliasetuksen neuvotteluvaiheen
monia eri versioita liittyen erityisesti tavoitteen asetantaan sekä EED 7 artiklan toimeenpanoon
vaikuttaviin kohtiin energiatehokkuusdirektiivissä sekä hallintomallin energiatehokkuutta käsitteleviin osuuksiin ja niiden linkityksiin energiatehokkuusdirektiiviin. Työ sisälsi lukuisien neuvotteluversioiden läpikäynnin, osallistumisen taustaryhmien kokouksiin, osallistumisen 7 artiklaa
koskevan ns. non-paper valmisteluun sekä yleisesti Suomen kirjallisten kommenttien laatimisessa
avustamisen. Työhön sisältyi myös aiheeseen liittyviin erilaisiin kyselyihin ja pyyntöihin vastaaminen kuten esimerkiksi osallistuminen helmikuussa EU komission EED 17 artiklaa koskevan kyselyn
vastaamiseen. Syksyllä työ jatkui kesäkuussa hyväksytyn direktiivin kielitarkastusversioiden läpikäynnillä. Työ sisälsi myös uusitun direktiivin ja hallintomalliasetuksen yksityiskohtaista läpikäyntiä liittyen mm. lainsäädännön toimeenpanon vaikutuksiin jatkossa kansallisella tasolla yhdessä
ministeriön ja Energiaviraston kanssa. Energiatehokkuusdirektiivin revision ja hallintomalliasetuksen valmisteluun liittyvä ministeriötä ja Energiavirastoa avustava työ vei ennakoitua huomattavasti enemmän resurssia ja tilaajan kanssa sovittiin, että osa projektikuluille varatusta resurssista
siirretään työaikaresurssiksi.
Energiatehokkuusdirektiivin revisioon ja sen tiukentuvaan 7 artiklan sitovaan tavoitteeseen
tulevalla kaudella 2021–2030 sekä 2020–2030 tiukentuviin energiatehokkuuden yleisiin tavoitteisiin liittyen TEM asetti lokakuussa energiatehokkuustyöryhmän selvittämään mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuustoimia vuosina 2020–2030. Sen työtä tukee viisi alatyöryhmää. Motiva
oli aktiivisesti mukana työryhmän työn suunnittelussa. Lisäksi Motiva osallistuu joulukuussa käynnistyneessä työssä aktiivisesti sekä perustetun työryhmän että sen alatyöryhmien toimintaan asiantuntijasihteereinä, jäseninä sekä yhden alatyöryhmän puheenjohtajana. Tähän työhön sovittiin
tilaajan kansassa syksyllä 2018 käytettäväksi muualta alkuperäisestä lisäresurssivarauksesta vapautunutta resurssia.
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Osallistuttiin syksyllä erityisesti EED 7 artiklan asiantuntijana Suomen edustajana EED komiteakokouksiin syys- ja joulukuussa.
Tammikuussa valmisteltiin energiatehokkuussopimusten säästöjen laskennan yleisiä pelisääntöjä koskevaa ’Säästövaikutusten laskenta ja dokumentointi’ -webinaaria (ks. 1.2.2) varten
aineisto vuonna 2017 päivitetystä energiatehokkuussopimusten säästöjen laskennan ohjeistuksesta. Säästöjen laskennan asiantuntijana osallistuttiin Energiateollisuus ry:n vuonna 2017 käynnistämän Energiatuotannon toimenpideohjelmaa koskevan laskentaohjeistuksen päivitykseen
mm. kokouksissa ja kommentoimalla versioita.
Alkuvuodesta koordinoitiin EED:n edellyttämän vuosiraportin (2018) sisällön tuottaminen ja
aikataulu Energiaviraston, ministeriöiden, Tilastokeskuksen, Trafin sekä mm. Energiateollisuus ry:n kanssa. Lisäksi tuotettiin vuosiraporttiin vaadittavat indikaattorit ja niiden analysointi
sekä lämpöpumppujen arvioita lukuun ottamatta EED 7 artiklaa koskevat TEM:n ja MMM:n vastuulla olevat vaikutusarviot sekä kaikkien EED 7 artiklan vaikutusarvioiden yhteenveto. Eri osapuolien tuottamasta tiedosta koottiin ’EED väliraportti 2018’, joka toimitettiin tilaajalle siten, että
Energiavirasto toimitti sen komissiolle aikataulussa huhtikuun loppuun mennessä.
Tilaajan kanssa sovittiin alkuvuonna, että 2019 alkuvuoden EU:n taakanjakopäätökseen liittyvän PaMs (Polices and Measures) raportoinnin edellyttämät energiatehokkuustoimien vaikutusarvioiden päivitykset pyritään tekemään pääosin jo vuoden 2018 lopussa. Niiden tekemiseen
purettiin tilaajan kanssa sovitusti resurssia lisäresurssivarauksesta. Ekosuunnitteludirektiivin
PaMs arvio tehtiin kokonaan vuoden 2018 puolella tilattujen laiteryhmäkohtaisten päivitettyjen
tausta-arvioiden pohjalta (ks. myös 1.2.7). Muiden energiatehokkuustoimien osalta työtä jatkettiin tilaajan kanssa sovitusti vuoden 2018 alussa ja toimet raportointiin TEM:lle tammikuun puolessa välissä.
Syksyllä tehtiin vuoden 2019 eceee summer study tapahtumaan tilaajan kanssa sovitusti
abstrakti sopimustoimintaan ja sen seurantaan liittyen. Abstrakti hyväskyttiin. Esitys ja siihen liittyvän artikkelin valmistelu sisältyvät vuoden 2019 energiatyöohjelmaan.
Tilaajan kanssa sovittiin työajan käytöstä ja osallistumisesta toukokuussa EU-komission
pyynnöstä TAIEX-hankkeeseen liittyvään Tsekissä pidettyyn kansalliseen workshoppiin. Tilaisuudessa pidettiin pyydetty esitys Suomen energiatehokkuussopimustoiminnasta sekä sen seurannasta ja osallistuttiin paneelikeskusteluun. Läsnä workshopissa oli yli 100 asiantuntijaa Tsekin valtionhallinnosta, toimialaliitoista ja yksityiseltä sektorilta. Lisäksi Tsekin ministeriön pyynnöstä vierailtiin seuraavana päivänä ministeriössä kertomassa tarkemmin Suomen energiatehokkuussopimustoiminnasta. Huhtikuussa osallistuttiin kansallisena edustajana H2020-ohjelman rahoittaman
EPATEE-projektin ohjausryhmän kokoukseen sekä workshoppiin Wienissä. Projektisuunnitelman
mukaisesti osallistuttiin myös säästöjen laskenta- ja seurantamenetelmien kansainvälisen kehityksen seuraamiseksi kesäkuussa Wienissä järjestettyyn International Energy Policy and Programme Evaluation -konferenssiin (IEPPEC). Suuri osa seminaarin esitysmateriaalista on ladattavissa verkkosivuilta seminaariohjelman linkeistä.
Erilaiset vuonna 2017 käynnistyneeseen energiatehokkuussopimuskauteen liittyvät kysymykset teettivät myös edelleen merkittävästi työtä liittyen mm. yritysten ja kuntien kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi -sähköpostiin lähettämiin kysymyksiin vastaamiseen. Projekti sisälsi myös osallistumisen sopimustoiminnan ensimmäisen raportointivuoden kautta esille
nousseisiin asioihin liittyen mm. seurannan ja vuosiraportoinnin kehittämiseen ja tuloksista tehtäviin yhteenvetoihin sekä niihin liittyvään kehitykseen (ks. 1.2.2).
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Suomi osallistuu erillisprojektina työohjelman ulkopuolella toteutettavaan komission rahoittamaan ns. Concerted Action -hankkeeseen − CA EED 2, joka alkoi 15.4.2017. Motiva on
TEM:n ja Energiaviraston nimeämä ko. hankkeen kansallinen yhteysorganisaatio. Motiva vastaa
myös hankkeessa olevan seurantaa ja vaikutustenarviointia, energiatehokkuusdirektiivin raportointeja sekä EED 7 artiklan toimeenpanoa koskevan ryhmän vetämisestä. Ko. hankkeen tavoitteena on EED:n toimeenpanon tukeminen jäsenvaltioissa ja siihen liittyy useisiin direktiivin toimeenpanoa koskeviin kyselyihin vastaaminen. Tähän energiatyöohjelman projektiin sisältyi osittain em. hankkeen kyselyihin vastaaminen Suomen osalta kesäkuussa sekä muu siihen liittyvä yhteistyö, joka ei sisälly CA EED -työhön.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin tilaajan kanssa sovituin muutoksin
suunnitellusti.
1.2.2

Energiatehokkuussopimusten seuranta

Asetetut tavoitteet
Motiva koordinoi TEM:n päävastuulla oleviin energiatehokkuussopimuksiin liittyvää toimintaa ja
siihen liittyvää yhteistyötä Energiaviraston, TEM:n ja muiden sopimusosapuolien kanssa siten,
että projektin toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti ja ne tukevat ’Energiatehokkuussopimustoiminta’ -toiminta-alueen tavoitteiden toteutumista.
Vuonna 2018 aikana otetaan käyttöön uudelle sopimuskaudelle päivitetty seurantajärjestelmä sekä pidetään sen käyttöön liittyvä yleinen webinaari-muotoinen koulutus. Uutta sopimuskautta koskeva seurantajärjestelmäkehitys jatkuu vuonna 2018. Lisäksi valitaan verkkoalusta sekä
suunnitellaan ja rakennetaan sen sisältö uuden sopimuskauden tulosten julkaisua varten. Verkkoalustalle koottava sähköinen yhteenvetomateriaali korvaa vuosittaisten sopimusalakohtaisten
tulosten raportoinnissa aiemmin käytössä olleet perinteiset pdf-raportit ja käyttäjät voivat ladata
sieltä materiaalia myös omaan käyttöönsä.
Työssä tuotetaan myös yleisesti sopimustoimintaa koskevia yhteisiä ohjeistuksia ja vastataan uuden sopimuskauden kysymyksiin (kysy@energiatehokkuussopimukset.fi). Työ käsittää
myös mm. sopimustoiminnan kokonaistulosten seurantaan, sopimustoiminnan energiatyöohjelmaa ja energiatehokkuusdirektiivin raportointia palvelevaan vaikutustenarviointiin ja muihin sopimustoiminnan yhteenvetojen tekoon liittyviä tehtäviä.
Energiatehokkuussopimusten yleisviestinnän pääpaino kohdistuu sopimusten toimeenpanoa tukevaan viestintään. Sopimuksia myös markkinoidaan edelleen potentiaalisille. Yleisviestinnän tavoitteena on vauhdittaa sopimusten kattavuustavoitteiden saavuttamista, tukea uuden sopimuskauden rivakkaa toimeenpanoa sekä tuoda esiin käytännön esimerkkejä ja onnistumistarinoita. Yleisviestinnällä tuetaan sopimusalojen viestintätoimia ja luodaan myönteistä mielikuvaa
sopimuksista.

Toimenpiteet ja tulokset
Projekti sisälsi TEM:n vastuulla olevien energiatehokkuussopimusten työn ja raportointien koordinoinnin Motivassa sekä yhteistyötä Energiaviraston, TEM:n sekä tarpeen mukaan muiden osapuolien (esim. toimialaliitot) kanssa. Projektiin sisältyy myös asiantuntijasihteerinä toimiminen
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen johtoryhmässä, johon tuotettiin myös yhteenveto ko. sopimusalueen kattavuuksista sekä toiminnasta ja tuloksista sopimuskauden ensimmäisten tulosten perusteella.
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Toukokuussa pidettiin Energiaviraston, TEM:n ja Motivan sopimustoiminnan vastuuhenkilöiden yhteinen työpaja. Palaverissa käsiteltiin vuoden 2018 sopimustoiminnan tilannetta ja ajankohtaisia asioita eri sopimusalueilla sekä saatiin asiakkaalta evästyksiä sopimustoimintaan liittyvistä vuoden 2019 energiatyöohjelman suunnittelun lähtökohdista. Tähän palaveriin päivitettiin
myös yhteenveto sopimusaloittain vuoden 2017 energiakatselmus- ja investointituista.
Toukokuun yhteisen työpajan keskustelujen pohjalta tehtiin tiivis yhteenveto Energiatehokkuussopimukset -toiminta-alueen vuoden 2019 suunnittelun lähtökohdista, joka esiteltiin kesäkuussa pidetyssä vuoden 2019 energiatyöohjelman suunnittelua koskevassa tapaamisessa Energiaviraston ja Motivan johtajien ja energiatyöohjelman toiminta-alueiden vastuuhenkilöiden
kanssa.
Yritysten ja kunta-alan toimijoiden sekä joidenkin palveluntarjoajien sopimustoimintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi -osoitteesta niin
liittymistä valmisteleville kuin jo liittyneille. Kysy-postiin tulleiden kysymysten vastausten laatimiseen käytettiin myös EED toimeenpanoon, seurantaan ja raportointiin liittyvän projektin (ks.
1.2.1) resurssia. Seurantaan ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä liittyjiä palveli aiempien vuosien tapaan seuranta-apu@motiva.fi.
Toimenpideohjelmakohtaisten ja kunta-alan sopimuksen liittymisrekisterien ylläpidon lisäksi liittyneiden yritysten ja niiden toimipaikkojen sekä kunta-alan toimijoiden lukumääriä seurattiin ja verrattiin edellisen sopimuskauden vastaaviin tietoihin. Vastaavasti seurattiin kattavuutta energiankäytöstä verrattuna edellisen sopimuskauden lopussa (2016) liittyneeseen energiankäyttöön. Koska liittyminen nykyiselle sopimuskaudelle ei ole tapahtunut kaikilla alueilla täysin vastaavasti kuin edelliselle sopimuskaudelle, kattavuuden seuranta toimenpideohjelmittain
edellyttää edelleen tarkentamista.
Työ sisälsi myös energiatyöohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin raportointeja palvelevien vaikutustenarviointiajojen tuottamisen sekä vaikutusarvioiden (ex-post ja ex-ante) tuottamisen energiatyöohjelmaan. Syksyllä tehtiin tarkempaa vertailua ja selvitystä sopimusten kattavuudesta verrattuna edellisen vuoden sopimustoiminnan kattavuuteen. Koko sopimustoiminnan kattavuus liittyneiden energiankäytöllä mitattuna on vuoden 2018 lopussa vastaava kuin edellisen
sopimuskauden lopussa vuonna 2016. Kattavuuksissa sopimusaloittain ja toimenpideohjelmittain
on vaihtelua.
Uuden sopimuskauden seurantajärjestelmän muutosten toteutus ei valmistunut suunnitellusti vuoden 2017 lopussa vaan osa töistä siirtyi vuoden 2018 puolelle. Työn viivästymisestä johtuen jatkettiin syksyllä 2017 käyttöönotettua periaatetta, jossa Motivan vastuuhenkilö keskusteli
viikoittain skype-palavereissa toimittajan vastuuhenkilön ja tekijöiden kanssa työn etenemisestä.
Uudelle sopimuskaudelle päivitetyn seurantajärjestelmän käyttöönotto viivästyi seurantajärjestelmän muutosten valmistumisen viivästymisen seurauksena. Tämän seurauksena myös vuosiraportoinnin aikataulut olivat keväällä kaikissa sopimuksissa poikkeukselliset jatkuen kunta-alalla ja
kiinteistöalalla (vuokra-asuntoyhteisöt) poikkeuksellisesti vielä kesäkuulle. Näillä toiminta-alueilla
tietoja jouduttiin myös karhuamaan ja tarkistamaan vielä elokuun puolella ennen kuin vuoden
2017 tulosten käsittely voitiin aloittaa.
Kevään 2018 poikkeuksellisesta raportointiaikataulusta huolimatta elinkeinoelämän sopimusten alustavat tulokset valmistuivat kesäkuun loppuun mennessä. Tulosten toimituksessa liitoille, Energiavirastolle ja TEM:lle korostettiin erityisesti niiden alustavaa luonnetta, koska yhteinen palaveri Energiaviraston ja TEM:n kanssa joistain sopimustoiminnan tulosten yhteenvedoissa
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käytettävistä laskentaperiaatteista, joilla voi olla merkittäväkin vaikutus tuloksiin joillain toimintaalueilla, siirtyi pidettäväksi elokuuhun. Elokuussa pidetyssä palaverissa sovittiin tietojen käsittely
periaatteista uudella sopimuskaudella. Alustaviin tuloksiin tuli sovittujen periaatteiden seurauksena joitain muutoksia, jotka päivitettiin lopullisiin tuloksiin. Lopulliset yhteenvetotulokset elinkeinoelämän ja kiinteistöalan toimenpideohjelmista sekä kuntien sopimuksesta julkaistiin syksyllä
energiatehokkuussopimusten extranetissä.
Uuden sopimuskauden seurantajärjestelmän käyttöönoton viivästymisen vuoksi alkuvuodesta 2018 seurantajärjestelmään tehtiin vain vuosiraportoinnin avaamisen kannalta kriittisiä
töitä. Tämä vaikutti myös kokonaisuutena vuodelle 2018 suunniteltuihin töihin, koska työssä oli
priorisoitava myös loppuvuonna kiireellisimmät järjestelmän käyttöön ja ylläpitoon vaikuttavat
työt. Tilaajan kanssa sovittiin toukokuussa sopimustoiminnan yhteisessä palaverissa, että palautetietoon liittyvä kehitystyö siirretään pääosin seuraavaan vuoteen ja projektisuunnitelmassa
mainittuun kehittämisen edellyttämään lisäresurssitarpeeseen vuonna 2019 palataan loppuvuonna 2018. Palautetiedon ensimmäinen vaihe toteutettiin näin vuonna 2018 kevennettynä,
kattaen vain liittyjien tavoitteen saavuttamisen tilanteen ja liittyjäkohtaiset toimenpideraportit.
Palautetiedon ensimmäinen vaihe julkaistiin joulukuussa 2018.
Seurantajärjestelmästä tuotettavan Access-tietokannan toiminnallisuuksien rakentaminen
uuden sopimuskauden vuosittaisia yhteenvetoja varten käynnistyi keväällä ja työtä jatkettiin syksyllä uuden tulosten julkaisualustan rakentaminen edetessä.
Tilastokeskus on kehittänyt teollisuuden energiatilastoja koskevaa tiedonkeruuta, jossa tavoitteena on siirtää liittymissopimuksessa valtuutuksen antaneilta teollisuusyrityksiltä energiatiedot Tilastokeskukselle ja pienentää tältä osin yritysten raportointivelvoitetta useampaan paikkaan. Tähän liittyen tehtiin keväällä yhteistyötä teollisuuden energiatietojen siirtorutiinien rakentamiseksi. Tilastokeskukselle toimitettiin kesäkuussa, vuoden alkupuolella pidetyssä kokouksessa
sovitun mukaisesti, siirtotiedostot vuoden 2017 raportoiduista energiatiedoista. Syksyllä käytiin
tilastokeskuksen kanssa läpi tiedonsiirrossa esiin tulleita haasteita. Tilastokeskus joutui tarkentamaan osaa tiedoista olemalla uudestaan yhteydessä raportoijiin. Keskustelujen pohjalta päätettiin järjestää yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa alkuvuodesta 2019 teollisuusyrityksille webinaari energiatietojen raportoinnista. Lisäksi loppusyksystä 2018 pyydettiin sopimusyrityksiltä
valtuutus siirtää Tilastokeskuksen mahdollisesti korjaamat energiatiedot takaisin energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään, jotta ne seuraavassa raportoinnissa ohjaavat raportoimaan tiedot oikein. Seurantajärjestelmään myös lisättiin muutama uusi tarkastuslaskenta ohjaamaan energiatietojen raportointia.
PowerPoint-muotoisten keskeiset toimenpideohjelmakohtaiset tulokset sisältävien yhteenvetojen sisältö suunniteltiin syksyllä 2017 liittojen ja Energiaviraston kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kevään lopussa tehtiin sopimusaloille toimenpideohjelmakohtaiset PowerPointpohjat vuoden 2017 tulosten julkaisuun ja niitä käytettiin elinkeinoelämän alustavien tulosten
julkaisuun kesäkuussa. PowerPoint-muodossa esitetyt yhteenvedot, joissa on lyhyet analyysit
’notes’-osassa, korvasivat aiemmat pdf-raportit. Jatkossa vuosittaiset tulokset julkaistaan julkaisualustalla.
Keväällä tehdyn tarjouskilpailun perusteella sopimuskauden tulosten raportoinnin toteutukseen verkossa julkaisualustalla valittiin Tableau-työkalu. Tähän liittyen huhtikuussa järjestettiin
toimialaliitoille ja tilaajalle tilaisuus, jossa työkalua esiteltiin ja käytiin läpi periaatteita ja sisältöä
jatkossa julkaistaville sopimustoiminnan tulosyhteenvedoille. Työkalun peruskoulutus Motivan
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pääkäyttäjille järjestettiin toukokuussa. Työkalun käyttöönottoon liittyvä jatkokoulutus ja sisällön
rakentaminen julkaisualustalle tapahtui loppuvuodesta 2018. Syksyllä päätettiin, että Tableautyökalulla tuotettuja yhteenvetoja ei upoteta suoraan olemassa oleville energiatehokkuussopimusten verkkosivuille, vaan niitä varten rakennetaan oma yksinkertainen sivusto. Tämä sopimustoiminnan tulosten sivusto linkitetään jatkossa sopimustoiminnan verkkosivustoon ja se noudattelee yleisilmeeltään pääsivuston teemoja. Tarjouskilpailun jälkeen valittiin Rajasoft Oy rakentamaan tämä verkkosivusto. Tekninen toteutus valmistui vuoden lopussa, mutta sivuston julkaisu
tapahtuu vasta julkaisualustan käyttöönoton yhteydessä vuonna 2019. Uuden sopimuskauden
vuosiraportoinnin ensimmäinen toteutus ja sen tulosten käsittelyyn liittyvä suunnittelu ja toteutus veivät selvästi ennakoitua enemmän resurssia. Tilaajan kanssa sovittiin syksyn alussa, että
tälle työlle voidaan kohdistaa lisäresurssia resurssivarauksesta. Samoin Energiakatselmustoiminnan seuranta -projektilta (ks. 1.2.3) vapautunutta resurssia sovittiin käytettäväksi tähän työhön.
Tammikuussa järjestettiin webinaari ”Säästövaikutusten laskenta ja dokumentointi”, johon
osallistui yli 180 henkilöä. Webinaaritallenne ja esitysmateriaalit löytyvät energiatehokkuussopimusten extranetin aineistopankista. Vuosiraportoinnista järjestettiin viisi webinaaria eri toimenpideohjelmiin/sopimuksiin liittyneille toimijoille. Yhteensä osallistujia näissä tilaisuuksissa oli 280,
webinaaritallenteet löytyvät energiatehokkuussopimusten extranetistä (Teollisuus, Palveluala,
Kunta-ala, Energiapalvelut ja Energiantuotanto).
Energiatehokkuussopimusten yleisviestinnän pääpaino oli suunnitellusti sopimuksen toimeenpanoa tukevassa verkkoviestinnässä ja edelleen uuden sopimuskauden markkinoinnissa.
Energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi -sivusto keräsi ensimmäisen puolen vuoden aikana katseluja yhteensä noin 49 000. Sivujen kävijämäärä on kasvanut tasaisesti sivuston avaamisesta lähtien. Kasvua vuoteen 2017 on lähes kolmannes. Kävijämäärän kasvu selittyy vanhan
energiatehokkuussopimukset.fi -sivuston sulkemisella ja uudelleenohjauksella uuden sopimuskauden sivuille. Vuoden 2018 aikana sivuston ajankohtaista osiossa julkaistiin yhteensä 39 uutista/haastattelua. Näistä 27 oli eri alojen sopimukseen liittyneiden tarinoita, jotka tuovat esiin
sopimuksilla saavutettuja hyötyjä. Loppuvuodesta liittyneille yrityksille ja kunnille avattiin mahdollisuus tuottaa omia sopimuksen toimeenpanoon ja onnistumisiin liittyviä ”Liittyjän tarina” artikkeleja sopimusten verkkosivuille. Tilaajan kanssa sovittiin keväällä, että verkkosivujen käyttäjille suunnitellun kyselyn sijaan aloitetaan verkkosivuston uudistamisen suunnittelu, jotta sivujen sisältöä palvelee jatkossa sopimusten markkinoinnin sijaan paremmin sopimusten toimeenpanoa.
Sosiaalisen median kanavista aktiivisimmassa käytössä ovat Twitter ja SlideShare. Somekanavista paras tavoittavuus on Twitterillä. Motivan Twitter-tililtä lähetetyt sopimusaiheiset twiitit
(93 kpl) tavoittivat vuoden aikana yhteensä lähes 167 000 käyttäjää, joka on lähes neljännes
enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi sopimusaiheisia twiittejä lähettivät Motivan asiantuntijat omilta tileiltään. Yleisön suhtautuminen sopimusaiheisiin sisältöihin oli myönteistä. YouTubea hyödynnettiin seminaari- ja koulutustallenteiden jakamiseen. SlideSharessa jaettuja esitysaineistoja luettiin vuoden aikana yhteensä yli 12 500 kertaa.
Sopimusaloille yhteisiä uutiskirjeitä laadittiin tammikuussa, maaliskuussa, toukokuussa, kesäkuussa, lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Uutiskirjeen jakelu on yhteensä noin 1 600
henkilöä, joista suurin osa on sopimusyhdyshenkilöitä. Mukana on myös muita sopimuksista kiinnostuneita henkilöitä, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen verkkosivujen kautta. Uutiskirjeen vastaanottajista noin 1/3 on aktiivisia lukijoita. Lukijoiden pysyvyys on hyvä.
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Sopimuskauden 2008−2016 tulokset koottiin vuoden 2017 lopussa suomen- ja englanninkieliseksi verkkojulkaisuksi, joka keräsi vuoden aikana noin 2 600 lukijaa. Tuloksista julkaistiin
myös suomen ja englanninkielinen painettu julkaisu, joka on tilattavissa Motivan verkkosivuilla.
Päättyneen sopimuskauden 2008–2016 keskeisistä tuloksista valmisteltiin ja julkaistiin tammikuussa myös yhteistiedote medialle yhdessä Energiaviraston, TEM:n ja YM:n kanssa.
Ensimmäisen sopimusvuoden tuloksista tuotettiin sähköinen yhteenveto ja datavisualisoinnit, jotka julkaistaan alkuvuonna 2019.
Sopimukseen liittyneitä toimijoita halutaan kannustaa viestimään entistä aktiivisemmin
energiatehokkuustoimistaan. Siihen liittyen syyskuussa järjestettiin sopimukseen liittyneiden yritysten viestijöille ”Energia & vastuullisuusviestintä” aamiaistilaisuus. Suuren kiinnostuksen vuoksi
Motiva järjesti kaikille halukkaille mahdollisuuden seurata tapahtuman suoratoistoa verkon
kautta. Tilaisuus tavoitti hyvin yritysten ja kuntien viestijöitä ja sai erittäin myönteistä palautetta
osallistuneilta. Paikan päällä ja verkon kautta tilaisuuteen osallistui yli 80 henkilöä.
Motiva selvitti vuoden aikana mahdollisuutta rakentaa verkossa toimiva digitaalinen yhteisö
sopimukseen liittyneiden toimeenpanon tueksi. Verkkoyhteisön rakentaminen ja suunnittelu siirtyi suunnitelmista poiketen vuoteen 2019, josta sovittiin tilaajan kanssa (ks. 2.2.2).
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin tilaajan kanssa sovituin muutoksin
suunnitellusti.
1.2.3

Energiakatselmustoiminnan seuranta

Asetetut tavoitteet
TEM:n tukemaa energiakatselmustoiminnan seurantaa jatketaan vuonna 2018 aiempien vuosien
tapaan. Katselmustukipäätökset ja katselmusraporttien tulokset syötetään katselmusten seurantajärjestelmään. Tuettujen energiakatselmusten lisäksi myös suurten yritysten pakollisiin kohdekatselmuksiin sisällytettävien kohdekatselmusten keskeiset tiedot syötetään seurantajärjestelmään.
Keväällä tehdään yhteenveto edellisvuoden energiakatselmusvolyymeistä ja syksyllä päivitetään tiedot kohteiden säästöpotentiaalista sekä loppuvuodesta toimenpiteiden toteutumatiedot energiatehokkuussopimusten seurantatietojen perusteella. Motivan verkkosivuille päivitetään tilastotietoa energiakatselmuksista ja lisäksi tuotetaan yhdessä viestinnän kanssa olemassa
olevasta seurantatiedosta tilastotietoa helposti lähestyttävässä muodossa esim. infograafeina.
Seurantajärjestelmän tiedoista tuotetaan energiakatselmustoimintaa koskevat vaikutustenarviointia varten tarvittavat tiedot sekä päivitetään energiakatselmustoimintaa koskevat vaikutusarviot energiatyöohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin raportointeja varten. Seurantajärjestelmästä ajetaan myös eri projektien, Energiaviraston tai ministeriön tarpeiden mukaan tilastotietoja energiakatselmustoiminnasta.

Toimenpiteet ja tulokset
Energiakatselmusten seurantajärjestelmää ylläpidettiin sekä tuettujen energiakatselmusten että
suurten yritysten kohdekatselmusten osalta suunnitellusti. Vuonna 2017 tukea saaneista energiakatselmuksista tuotettiin yhteenvetotietoa keväällä ja se esiteltiin tilaajalle toukokuussa pidetyssä sopimustoiminnan iltapäivätilaisuudessa, johon osallistui myös TEM:n sopimustoiminnan
vastuuhenkilö. Alkuvuonna 2018 tulleista tukipäätöksistä tehtiin keväällä yhteenveto Motivan
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sisäiseen käyttöön tukemaan mm. sopimustoiminnan toiminta-alueilla tehtävää toimeenpanon
tukea ja katselmustoiminnan markkinointia.
Keväällä käytiin tilaajan kanssa läpi suurten yritysten kohdekatselmusten seurantaa liittyen
erityisesti uusintakatselmuksiin sekä pakollisista katselmuksista tuotettavaa tilastotietoa. Osallistuttiin myös maaliskuussa Business Finlandin kanssa pidettyyn yhteiseen palaveriin, jonka tavoitteena on säännöllisesti tavata ja käydä läpi energiatukiin liittyvät yhteiset asiat ja aiheeseen liittyvät muut ajankohtaiset kuulumiset sekä liittymät mm. energiatehokkuussopimustoimintaan.
Kevään energiatehokkuussopimusten seurantaan liittyvien kiireisten vuosiraportointiin liittyneiden töiden vuoksi energiakatselmusten volyymitietoja sisältävä kalvoesitys vuoden 2017
tuetuista energiakatselmuksista siirtyi tehtäväksi kesän jälkeen ja valmistui syksyn energiakatselmoijakurssille. Katselmusten verkkosivuille päivitettiin Tilastotietoa katselmuksista -osion tietoja
kesällä ja loppuvuodesta. Projektissa tuotettiin lähtötiedot tuettua energiakatselmustoimintaa ja
suurten yritysten pakollista katselmustoimintaa koskevia vaikutustenarvioita varten sekä vaikutusten arviointi energiatyöohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin edellyttämiä raportointeja
varten. Yhteenvetoja tehtiin myös tilaajan tarpeisiin pakollisista energiakatselmuksista kerätyistä
tiedoista. Energiakatselmusten seurantatietokannasta tehtiin ajoja myös mm. eri energiatehokkuussopimusalojen toimeenpanoa ja viestintää tukeviin tarpeisiin.
Pakollisiin energiakatselmuksiin sisältyvien kohdekatselmusten tai tuettujen energiakatselmusten määrässä ei vielä tapahtunut toivottua nousua ja näin saapuneiden energiakatselmusten
ja kohdekatselmusten määrä alkuvuonna oli pieni. Koska resurssia tarvittiin merkittävästi suunniteltua enemmän uuden energiatehokkuussopimuskauden seurannan ja seurantajärjestelmän
käynnistämiseen, eikä katselmusten tilastotiedon uusia hyödyntämistapoja ollut myöskään mahdollista kehittää, sovittiin tilaajan kanssa, että projektilta vapautuvaa resurssia voitiin käyttää
Energiatehokkuussopimusten seuranta -projektin tarpeisiin (ks. 1.2.2). Lisäksi Energiatyöohjelmassa 2018 paperisten energiakatselmusraporttien skannaukseen varattu resurssi suunnattiin tilaajan pyynnöstä pääosin Odyssee-projektiin liittyvään alihankintana tehtyyn indikaattoriselvitykseen (ks. 1.2.7).
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvattuja sovittuja muutoksia lukuunottamatta suunnitellusti.
1.2.4

Toiminta-alueen seuranta

Asetetut tavoitteet
Seurataan Motivan toiminta-alueilla energiatehokkuuteen liittyvää muualla tapahtuvaa toimintaa sekä osallistutaan mm. tarvittaviin kokouksiin, työ- tai seurantaryhmiin, työpajoihin ja seminaareihin. Työ liittyy mm. tilastoasioihin, alueella meneillään oleviin seuranta- ja vaikutustenarviointi- sekä raportointiprosessien kehityshankkeisiin. Seurataan myös esim. toimintakenttään liittyviä projekteja, toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksien toteutumista.
Avustetaan TEM:iä ja tilaajaa sekä mm. mediaa erilaisissa pienissä toimintakenttään liittyvissä tehtävissä ja tietopyynnöissä sekä selvityksissä.
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Toimenpiteet ja tulokset
Jatkettiin marraskuussa 2017 Suomen IEA:n maatutkinnan yhteydessä esiin nousseen asian selvittämistä liittyen Suomen energiadataan sekä sen oikeellisuuteen ja puutteisiin. Aiheesta pidettiin tammikuussa webinaari, johon osallistui neljä henkilöä IEA:sta, Tilastokeskus ja Motiva. Keskustelujen pohjalta sovittiin eteneminen ja aikataulu joillekin energiatiedoille, joita IEA tarvitsee,
mutta joita ei saa H2020 Odyssee-projektin kautta tai ne tulevat liian myöhään. Työtä tehtiin yhdessä Tilastokeskuksen ja IEA:n kanssa useaan otteeseen vuoden alkupuolella. Yhteenveto tehdystä työstä lähetettiin sähköpostilla Energiaviraston ja TEM:n mukana olleille henkilöille. Tehty
perustyö mahdollistaa tulevina vuosina vastaavan IEA:n indikaattorityöhön käyttämän datan toimittamisen pienemmällä työpanoksella IEA:n toivomalla aikataululla.
Yleisesti Suomen osalta eri lähteissä julkaistavat energiankäyttöön liittyvät indikaattorit, ja
erityisesti Suomen sijoittuminen vertailuissa muihin maihin, herättää usein kansallisesti hämmennystä ja selitystarpeita. Tähän liittyen pidettiin toukokuussa palaveri TEM:n ja Energiaviraston
edustajien kanssa mahdollisista etenemistavoista, joilla saataisiin parempi käsitys ja selittäviä tekijöitä näihin keskusteluihin. Tapaamisen pohjalta sovittiin, että teetetään syksyllä selvitys liittyen
Odyssee-tietokantaan ja sen indikaattoreihin (ks. 1.2.7).
Tilaajan pyynnöstä osallistuttiin Energiaviraston sijasta maaliskuussa Sloveniassa Interreg
Europe -ohjelman rahoittaman ZEROCO2-hankkeen seminaariin ja pidettiin siellä esitys sopimustoiminnasta. Puhujapyyntö Energiavirastolle oli tullut hanketta Suomessa vetävästä Etelä-Pohjanmaan Energiatoimistosta (Thermopolis Oy:stä). Seminaariesityksen valmisteluun ja tilaisuuteen osallistumiseen purettiin lisäresurssia resurssivarauksesta.
Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonsuojelun puitesopimuksen (UNFCCC) mukaisen
vuonna 2017 lähetettyjen maaraporttien tarkastajat olivat Suomessa maaliskuussa. TEM:n pyynnöstä osallistuttiin tarkastusviikon ohjelmassa osuuteen, joka käsitteli energiatehokkuutta. Tilaisuudessa pidettiin esitys TEM:n vastuulla olevista energiatehokkuuden politiikkatoimista sekä niiden vaikutusten arvioinnista. Lisäksi osallistuttiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoiman osuuden valmisteluun niiltä osin, kun Motiva oli osallistunut ko. osuuden työstämiseen
vuoden 2017 raportoinnissa.
Projektissa osallistuttiin myös helmikuun lopussa YM:n järjestämään seminaariin ’Vaikutusten arvioinnin tehostaminen - onko massadata ratkaisu?’, joka sisältyy vuoden 2017 Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityssuunnitelman mukaiseen erityisesti valtionhallintoon kohdistuvaan
hankkeeseen Vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen.
Osallistuttiin helmikuun lopulla Puolan suurlähetystön organisoimaan Puolan rakennusten
energiankäyttöön ja rakentamisen ohjaukseen liittyvien viranomaisten vierailuun Motivassa.
Osuudessa oli mukana myös TEM:n edustaja.
TEM kokosi maaliskuussa tulevan hallintomalliasetuksen edellyttämän kansallisen energiaja ilmastosuunnitelman valmistelua varten skenaariojaoksen. Motivasta pyydettiin jaokseen osallistuja ja tarvittaessa hänelle varahenkilö liittyen TEM:n alueella tuotettaviin energiatehokkuutta
koskeviin vaikutusarvioihin (ks. 1.2.1). Jaoksen työ linkittyy myös taakanjakopäätöksen mukaiseen PaMs (Policies and Measures) raportointiin sekä YK:n ilmastosopimuksen mukaiseen maaraportointiin (UNFCCC) vuonna 2019. Osallistuttiin jaoksen kokouksiin ja avustettiin TEM:n asiantuntijoita liittyen energiatehokkuutta koskeviin hallintomallin asioihin ja tietopyyntöihin (ks.
myös 1.2.1).
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Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin tilaajan kanssa sovituin muutoksin
suunnitellusti.
1.2.5

Energiatehokkuus hankinnoissa

Asetetut tavoitteet
Energiatehokkuuslakiin tehtiin 2017 muutos, jolla toimeenpannaan kansallisesti Energiatehokkuusdirektiivin (EED) 6 artiklan mukainen julkisen sektorin hankintoja koskeva velvoite. Alkuvuodesta 2017 astui voimaan uusi kansallinen hankintalaki, joka myös tukee energiatehokkuuden ja
elinkaarikustannusten huomioon ottamista hankinnoissa. Uuden hankintalain voimaantulon jälkeen hankintayksiköt ovat päivittäneet hankintalinjauksiaan ja -ohjeitaan.
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje ’Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa’ vuodelta 2015
sisältää ajankohtaisia ja aktiivisia linkkejä Motivan hankintaohjeisiin, ekosuunnitteludirektiivin ja
energiamerkinnän tiedonlähteisiin sekä muihin energiatehokkuusstandardeihin, jotka ohjaavat
EED:n 6 artiklan asettamien velvoitteiden täyttämistä. Vuosina 2016–2017 Motiva on valmentanut kuntia ohjeen soveltamisessa.
Projektin tavoitteena on kehittää kuntien hankintoja tekevien osaamista energiatehokkuudessa ja saada energiatehokkaisiin hankintoihin ohjaavia työkaluja sekä hankintaohjeita aktiiviseen käyttöön. Tavoite pyritään saavuttamaan toimialoille kohdennetuilla webinaareilla ja käytännön neuvonnalla.

Toimenpiteet ja tulokset
Maaliskuussa lähetettiin kysely energiatehokkuuden huomioimisesta hankinnoissa. Kyselyllä selvitettiin, miten työ- ja elinkeinoministeriön Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa -ohje on
otettu käyttöön, ja miten sen jalkautus on toteutettu eri organisaatioissa. Jakeluna oli kuntien
energiatehokkuussopimukseen 2008−2016 ja energiaohjelmaan 2008−2016 sekä kunta-alan
energiatehokkuussopimukseen 2017−2025 liittyneiden sopimuksen vastuu- sekä yhdyshenkilöt.
Kyselyyn saatiin 20 vastausta, joissa oli mukana sekä kuntia että kuntayhtymiä.
Vastaajat eivät kokonaisuudessaan antaneet edustavaa otosta Suomen kunnista, mutta tulokset antavat kuvaa siitä, miten energiatehokkuusasioita huomioidaan hankinnoissa. Kyselyn tuloksista tehtiin tilaajalle PowerPoint -muodossa toimitettu kooste ja lisäksi tehtiin uutinen Motivan verkkopalveluun. Kyselyn tavoitteena oli myös kerätä hankintaesimerkkejä, mutta niitä ei kyselyn kautta löydetty.
Keväällä tehtiin yleinen Energiatehokkuus hankinnoissa -verkkokoulutusmateriaali, joka toimii itseopiskelumateriaalina. Koulutuksen tallenne ja materiaali löytyvät Motivan verkkopalvelusta. Kyselyn tuloksista, verkkokoulutusmateriaalista ja muista ajankohtaisista Energiatehokkuus
hankinnoissa -aiheista lähetettiin teemauutiskirje Motivan hankintapalvelun uutiskirjejakelulistalle, joka tavoittaa reilu 1 000 vastaanottajaa. Lisäksi teema oli esillä myös energiatehokkuussopimusten kunta-alan uutiskirjeessä (9/2018).
Syksyllä pidettiin kolme kohdennettua Energiatehokkuus hankinnoissa -webinaaria. Kiinteistöjen energiatehokkuushankinnat -webinaari järjestettiin 17.10. Webinaariin ilmoittautui 89 osallistujaa. Toinen 1.11. järjestetty webinaari käsitteli sosiaali- ja terveyshuollon hankintoja, johon
ilmoittautui 56 osallistujaa. Webinaarisarjan päätösosa pidettiin 20.11 ja aiheena oli koulu- ja sivistystoimi. Tässä webinaarissa osallistujia oli 48. Webinaarien jälkeen webinaaritallenne ja materiaalit lähetettiin kaikille ilmoittautuneille. Näiden lisäksi joulukuussa lähetettiin Motivan
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hankintapalvelun jakelulle uutiskirje, johon oli koottu sekä keväällä pidetty koulutus että kohderyhmäkohtaiset webinaarit. Samalla etsittiin myös hankintaesimerkkejä. Webinaarit löytyvät kootusti Motivan uutisesta ja KEINO-osaamiskeskuksen sivuille tuotetusta viestintämateriaalista.
Työohjelmaan kirjattua hyvien esimerkkien keruuta toteutettiin ympäri vuoden muun muassa uutiskirjeiden, webinaarien ja erillisen HILMA-seurannan kautta. Aidosti innovatiiviset tai
kunnianhimoiset hankinnat ovat melko harvinaisia eikä myöskään KETS-kuntia kontaktoimalla
saatu kerättyä sopivia esimerkkejä. Käytännössä sellaisia esimerkkejä ei saatu, joita olisi voitu
mielekkäästi kansainvälisesti viestiä. Tästä johtuen osa alihankintaan varatusta resurssista jäi
käyttämättä. Esimerkkitapausten sijasta webinaareissa kerrottiin laajemmin työkaluista sekä
muualta kerätyistä hankintaesimerkeistä. Lisäksi keväällä tehdyn kyselyn tietoja täydennettiin
tausta-aineistosta, joka sisälsi internetissä julkisesti saatavilla olevien kuntien hankintaohjeiden
ja -kalentereiden läpikäyntiä sekä avoimien tarjouspyyntöjen tarkastelua hankintojen sähköisessä
ilmoituskanava HILMAssa.
Vuoden aikana vastattiin myös muutamiin neuvontakysymyksiin liittyen kuljetuksiin, Energy
Star -merkintään sekä valaistushankintoihin.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvattua poikkeamaa lukuunottamatta
suunnitellusti.
1.2.6

Vaikutusarvioita

Asetetut tavoitteet
Projekti sisältää tuen vaikutusten arvioinneille energiatyöohjelman eri projekteissa. Työ sisältää
tehtyjen vaikutusarviointien läpikäynnin sekä yhteenvetotaulukon työstämisen vuoden 2017
energiatyöohjelman loppuraporttiin. Lisäksi loppuvuonna tehdään vastaava yhteenveto vuoden
2019 energiatyöohjelmatarjouksen projektien vaikutustenarvioinnista.
Hankkeessa suunnitellaan, miten PAMs-raportoinnissa tehtävistä vaikutusarvioista olisi
mahdollista jatkossa tuottaa kansallisesti hyödynnettävää tietoa energiansäästötoimista ja niiden
tuomista energiansäästöistä eri sektoreilla.
Projekti tuottaa CO2-päästökertoimien vuosittaisen päivityksen hiilidioksidipäästöjen laskentaohjeistuksissa.
Työssä tuotetaan myös aiempina vuosina kehitetyllä menettelyllä uusiutuvan energian politiikkatoimenpiteiden vaikutusarviot vuoden 2017 tiedoilla.

Toimenpiteet ja tulokset
Tammikuussa käytiin läpi vuoden 2017 energiatyöohjelman projekteissa tehdyt vaikutusarviot ja
työstettiin niistä yhteenveto energiatyöohjelman 2017 loppuraporttiin.
Hiilidioksidipäästöjen laskentaohjeistuksen päästökertoimet päivitettiin laskentaohjeistuksen verkkosivuille ja vastattiin hiilidioksidipäästökertoimia koskeviin tiedusteluihin.
Työhön sisältyvä selvitys EU:n taakanjakopäätöksen mukaisen Policies&Measures-raportoinnin (PaMs) kansallisesta hyödyntämisestä toteutettiin syksyllä 2018 ja toimitettiin tilaajalle.
Projektisuunnitelman mukaisesti osallistuttiin kesäkuussa Wienissä järjestettyyn International Energy Policy and Programme Evaluation -konferenssiin (IEPPEC). Suuri osa seminaarin esitysmateriaalista on ladattavissa verkkosivuilta seminaariohjelman linkeistä.
Lisäksi projekti sisälsi vuoden 2017 seurantatietoja koskevan ”Uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointi” -hankkeen päivitystyön, joka toteutettiin syksyllä 2018
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alihankintana. Alihankinta sisälsi myös uusiutuvaa energiaa koskevat arviot maaliskuun 2019
PaMs-raportointia varten.
Tilaajan pyynnöstä projektiin sisällytettiin alkuperäisen suunnitelman lisäksi ekosuunnitteludirektiivin vaikutusarvioiden päivitys. Vaikutusarviot oli edellisen kerran päivitetty eri laiteryhmille silloisten säädösten voimassaolotilanteen mukaan vuonna 2013. Tämän jälkeen voimaan on
tullut uusia ja päivitettyjä säädöksiä. Projektissa teetettiin tilaajan kanssa sovitusti alihankintana
vaikutusarviot kiinteän polttoaineen kattiloille, ilmalämmitys- ja jäähdytyslaitteille, ilmanvaihtokoneille sekä paikallisille tilalämmityslaitteille. Työhön kohdistuva resurssi lisättiin projektille lisäresurssivarauksesta. Päivitettyjä tietoja käytettiin päivitettäessä ekosuunnittelun vaikutusarvio maaliskuun 2019 PaMs-raportoitia varten.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin tilaajan kanssa sovituin muutoksin
suunnitellusti. Projektin kustannukset alittuivat kuitenkin selvästi, koska ekosuunnitteludirektiivin eri laiteryhmien vaikutusarviot alittivat niille arvioidun budjetin.
1.2.7

Energiatrendit ja -indikaattorit

Asetetut tavoitteet
Energiatehokkuusdirektiivi sisältää joukon indikaattoreita, jotka on raportoitava direktiivin edellyttämässä vuosittaisessa raportoinnissa. EED:n vuosiraportissa on myös analysoitava indikaattorien mahdolliset muutokset. Projekti tuottaa nämä indikaattoripäivitykset ja niihin liittyvät analyysit. Lisäksi päivitetään vuonna 2014 perusteellisemmin päivitetyn ns. trendikatsauksen indikaattorit.
Hankkeessa raportoidaan myös mm. Horizon 2020 ODYSSEE-MURE-projektin projektikokouksien kautta saatava tieto liittyen erityisesti ODYSSEE-tietojen ja indikaattoreiden hyödyntämiseen säästöjen laskennassa ja energiatehokkuuden seurannassa EU-tasolla. Lisäksi tämä hanke
kattaa Horizon 2020/ODYSSEE-MURE-projektin komission hyväksymien kustannusten ja työohjelmahankkeiden välistä kustannuseroa.

Toimenpiteet ja tulokset
Alkuvuodesta päivitettiin EED-vuosiraportointiin 2018 vaadittavat indikaattorit. Vuonna 2014 laajemmin päivitetyn ns. Trendikatsauksen kalvosarjan vuosittainen päivitys on käynnissä.
EU Horizon 2020 -ohjelman Odyssee-Mure-hankkeessa toimitettiin päivitettyjä tietoja energiaindikaattoreita varten, päivitettiin muutamia toimenpiteitä Mure-tietokantaan, kommentoitiin uusia supply-side-indikaattoreita sekä osallistuttiin huhtikuussa loppukokoukseen Wienissä.
Loppukokouksesta laadittiin lyhyt muistio käsitellyistä asioista.
Odysseen kansallisessa hyödyntämisessä todettiin tarve käydä läpi tarkemmin mm. hankkeessa kehitettyjä uusia työkaluja ja niiden avulla tehtyjä maavertailuja sekä eri tahojen (Odyssee,
International Energy Agency, Joint Research Centre) tekemiä dekomponointiselvityksiä. Tilaajan
kanssa sovittiin kesällä, että Energiakatselmusten seuranta -projektille alun perin varattua alihankintaresurssia (ks. 1.2.3) siirretään edellä mainituista kysymyksistä alihankintana tehtävään selvitykseen, joka toteutettiin syksyllä 2018 ja lopullinen raportti toimitettiin tilaajalle vuoden 2019
alussa.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin tilaajan kanssa sovituin muutoksin
suunnitellusti.

20

1.2.8

Energiatehokkuuden rahoitusinstrumentit

Asetetut tavoitteet
Energiatehokkuuden rahoitus (energy efficiency financing) on viime vuosina noussut teemana
vahvasti esille kansainvälisesti.
Alkuvuonna 2018 valmistuu vuonna 2017 energiatyöohjelmassa käynnistetty esiselvitys liittyen energiatehokkuuden rahoitukseen. Sen perusteella jatketaan aihepiirin käsittelyä siten, että
vaikuttavimmista rahoitusmekanismeista ja niiden käytettävyydestä sekä todellisesta tarpeesta
on saatavissa oikeaa tietoa. Lisäksi tavoitteena on tässä vaiheessa levittää hyviä toimintatapoja
ja esimerkkejä kunnille ja kiinteistöalan yrityksille ja näin edesauttaa energiatehokkuusinvestointien tekemistä, mikäli niiden esteenä on olut tiedonpuute rahoitusmahdollisuuksista.

Toimenpiteet ja tulokset
Vuonna 2017 käynnistetty esiselvitys energiatehokkuuden rahoituksesta viimeisteltiin lisähaastatteluilla vuoden 2018 alussa. Energiatehokkuuden rahoitus - raportti ja Energiaviraston ja Motivan yhteinen tiedote raporttilinkkeineen julkaistiin molempien organisaatioiden verkkosivuilla
huhtikuussa. Raporttia on ladattu vuoden loppuun mennessä 750 kertaa. Tiedotetta jaettiin
sähköisen jakelukanava Epressin kautta (näyttökertoja n. 695) ja sosiaalisen median (Twitter,
LinkedIn) välityksellä (Motivan Twitter-tililtä näyttökertoja 3 262). Talouselämä uutisoi aiheesta.
Aihe kiinnostaa ja siitä pidettiin useita esityksiä: 16.5. Kuntien Ilmastokonferenssissa, jossa
oli läsnä yli 130 henkilöä; 12.6. ESCO- ja energiatehokkuuspalveluiden tilaa-toimittajatilaisuudessa, johon osallistui 45 henkilöä; 5.10. RAKLIn kiinteistö- ja toimitila-alalle järjestämässä rahoitukseen liittyvässä aamukahvitilaisuudessa, jossa oli läsnä noin 30 henkilöä ja 7.11. kunta-alan
energiatehokkuussopimuksen (KETS) yhdyshenkilötapaamisessa, jossa oli osallistujia 74. KETS-yhdyshenkilötapaamisessa kerättiin myös osallistujien näkemyksiä aiheesta sähköisellä työkalulla.
Saatuja palautteita hyödynnetään toiminnassa jatkossa.
Finanssiala ry:n kanssa aiheesta pidettiin palaveri kesäkuussa, jossa tunnistettiin tarve laajemmalle tapaamiselle. Elokuussa järjestettyyn palaveriin osallistui useita henkilöitä Finanssiala ry:stä, Energiavirastosta, ympäristöministeriöstä sekä Motivasta. Palaverin pohjalta jatkettiin erillisessä ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa mm. energiatodistuksiin liittyvien
energiatehokkuustoimien raportoinnin kehittämistä vastaamaan entistä paremmin pankki- ja rahoitusalan tarpeita.
Osallistuttiin Finanssialan kutsusta 8.11. järjestettyyn Sustainable Finance in Nordic Baltic –
seminaariin, jonka aineisto on saatavissa em. linkin kautta.
Tietoa aihepiiristä ylläpidettiin ja koottiin aineistoa seuraamalla EU-tasoisia Sustainable
Energy Investment Forumin webinaareja: huhtikuussa julkisen sektorin korjausrakentamisen rahoituksesta (Renovation in Public Buildings), syyskuussa rahoitusalan webinaaria (Financing
Energy Efficiency_Financers perspective) ja joulukuussa teollisuuden näkökulmasta (Financing
Energy Efficiency in the Industry Sector). Kansallisesti osallistuttiin FIBSin vastuullinen sijoittaminen seminaariin marraskuussa.
Osallistuttiin Finnish Green Building Councilin (FGBC) kansallisesti koordinoiman Horizon
2020 -hankkeen (Energy Efficiency Mortgage Action Plan, EeMAP) ohjausryhmään. Hanke pyrkii
määrittelemään edellytykset ja reunaehdot eurooppalaiselle asuinrakennusten energiatehokkuutta edistävälle asuntolainatuotteelle. Osallistuttiin kesäkuussa myös hankkeeseen liittyvään
eurooppalaiseen webinaariin.
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Alkuvuonna tehdyn esiselvityksen pohjalta työstettiin joulukuussa Motivan www-sivuille kokonaisuutta rahoituksesta (www.motiva.fi/rahoitus), joka julkaistaan tammikuussa 2019. Lisäksi
ympäristöministeriön kanssa käytiin keskusteluja rahoitusteeman ja korjausrakentamisen välisistä liittymistä ja tarpeista.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

1.3

Arvioidut vaikutukset

Toiminta-alueen projekteilla luodaan edellytyksiä toiminnan vaikutusten arviointiin, painottamiseen ja priorisointiin ja arvioidaan muiden projektien vaikutuksia.
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2

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUSTOIMINTA

2.1

Toiminta-alueen yleiskuvaus ja toiminnan painopisteet

Kuva 3

Energiatehokkuussopimustoiminta v. 2018 lopussa, rev. tammikuu 2019.

Vuoden 2017 alussa käynnistyivät työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vastuualueen kolmannen
kauden energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025. Ne kattavat laajalti elinkeinoelämän
eri alueet: energiavaltainen teollisuus, energiantuotanto, keskisuuri teollisuus ja palveluala (elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, teknologiateollisuus ja puutuoteteollisuus sekä kaupan ala,
matkailu- ja ravintolapalvelut ja autoala ja lisäksi keskisuuren teollisuuden ja palvelualan yleiset
toimenpideohjelmat) sekä energiapalvelut (energian siirto ja jakelu sekä kaukolämmön myynti,
jakelu ja erillistuotanto). Elinkeinoelämän lisäksi uusi energiatehokkuussopimuskausi käynnistyi
vuonna 2017 kunta-alalla sekä kiinteistöalalla, jossa TEM:n päävastuulla on kunta-alan sopimus
ja toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma ja YM:n päävastuulla on kiinteistöalan sopimukseen
kuuluva vuokra-asuntoyhtiöiden toimenpideohjelma. Näiden lisäksi TEM:n päävastuulla on
Höylä IV -energiatehokkuussopimus, joka kattaa lämmityspolttonesteiden jakelun eli öljylämmityskiinteistöt.
Muiden kuin TEM:n päävastuulla olevien sopimusten tai toimenpideohjelmien toimeenpanoon liittyvät tehtävät eivät sisälly Energiaviraston energiatyöohjelmaan.
Energiatehokkuussopimustoiminta on ensisijainen toimenpide energiatehokkuusdirektiivin
(EED) 7 artiklan toimeenpanossa. Energiatehokkuussopimusten tuloksekas toimeenpano on keskeisessä asemassa EED:n 7 artiklan velvoittaman sitovan kansallisen energiatehokkuustavoitteen
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saavuttamisessa. Sopimuksilla on myös tärkeä rooli energiatehokkuusdirektiivin 3 artiklan ohjeellisen kansallisen energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi sopimustoiminta tukee
useiden muiden energiatehokkuusdirektiivissä asetettujen kansallisten velvoitteiden toimeenpanoa.
Energiatehokkuussopimusten tulokset ovat myös tärkeä osa, kun seurataan kansallisen
energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista. Lisäksi energiatehokkuussopimusten tulokset ovat keskeisessä roolissa raportoitaessa taakanjakosektorilla eli päästökaupan ulkopuolella
olevaa energiankäyttöä koskevia kasvihuonekaasuvähenemiä (Policies and Measures, MMR) kuten myös YK:n ilmastosopimuksen UNFCCC raportoinneissa.
Tämän toiminta-alueen painopisteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen:
1. Toimeenpanon tuki sopimuksiin liittyneille sisältäen mm. hyvien esimerkkien tuottamisen ja
jakamisen, jotta toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi saadaan käynnistettyä tehokkaasti alkaneella sopimuskaudella
• Sopimusalueilla julkaistiin yhteensä 39 uutista/haastattelua. Näistä 27 oli eri alojen sopimukseen liittyneiden tarinoita, jotka tuovat esiin sopimuksilla saavutettuja
hyötyjä (ks. 1.2.2). Vuosiraportointi vuoden 2017 tiedoista toteutui kaikilla alueilla
erinomaisen kattavasti. Sopimusalakohtaisesti näiden tavoitteiden toteutumisesta
on lisää tietoa kappaleessa 2.2
2. Sopimuskauden 2017–2025 markkinointi kattavuustavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti
teollisuusyrityksille sekä kunta-alalla yhdessä sopimusosapuolien kanssa
• Aktiivista markkinointi tehtiin erityisesti teollisuuden alueella (ks. 2.2.1 ja 2.2.2)
sekä kunta-alalla (2.2.5). Keskisuuren teollisuuden ja kunta-alan kattavuudet paranivat, mutta ovat edelleen hieman alle edellisen sopimuskauden 2008–2016 lopun
kattavuuksia.
3. Sopimuksiin liittyneiden kanssa valmistellaan ja käynnistetään/toteutetaan 1–2 toimeenpanoa tukevaa yhteishanketta
• Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyen valmisteltiin Energiatehokkaat sähkökäytöt- hanketta, joka käynnistyy 2019, mikäli riittävä määrä yrityksiä saadaan mukaan (ks. 2.2.2). Energiantuotannon alueella valmisteltiin ja neuvoteltiin potentiaalisten osallistujien kanssa Aurinkosähköhanketta, jonka käynnistyminen selviää keväällä 2019 (ks. 2.2.3). Lisäksi ’Energiatehokas Vesihuoltolaitos’ ja
’Teollisuuskiinteistön ilmanvaihto energiatehokkaaksi’ hankkeet valmistuivat.
Kunta-alalla toteutettiin Kotkan kanssa yhteistyönä kokeiluluontoisesti verkostoitumistilaisuus, jonka tavoitteena on löytää toimintatapa, jolla aktivoidaan kunnan
alueen eri toimijoita ja niiden keskinäistä yhteistyötä sekä alueen keskinäisten synergioiden ja vahvuuksien tunnistamista (ks. 2.2.5).
4. Sopimuksiin liittymiseen ja vuosiraportoinnin tukeen liittyvät tehtävät
• Tavoite toteutui suunnitellusti. Uusia liittyjiä ja jo aiemmin liittyneitä palveltiin
aiempien vuosien tapaan seuranta-apu@motiva.fi ja kysy@energiatehokkussopimukset2017-2025 sähköposteissa ja tarvittaessa puhelimitse. Vuoden alussa liittyneille järjestettiin vuosiraportointia ja säästöjen laskentaa koskevat koulutukset.
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2.2
2.2.1

Toiminta-alueen projektit
Energiavaltainen teollisuus (EVT)

Asetetut tavoitteet
Teollisuuden energian loppukäyttö vuonna 2017 oli 144 TWh, joka oli 47 % energian loppukäytöstä Suomessa. Energiavaltaisen teollisuuden kahden toimenpideohjelman kohderyhmässä olevat toimipaikat kattavat lähes 90 % tästä energiankäytöstä. Energiavaltaisen teollisuuden kattavalla mukaantulolla energiatehokkuussopimukseen ja niiden toteuttamilla energiansäästötoimilla on näin keskeinen merkitys, jotta EU:n energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan edellyttämä
kansallinen sitova kumulatiivinen energiansäästötavoite saavutetaan niin velvoitekaudella 2014–
2020 kuin sitä seuraavalla velvoitekaudella 2021–2030.
Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmien kattavuustavoitteena on saada kaikki
niiden kohderyhmissä olevat yritykset mukaan sopimustoimintaan. Verrattuna edellisen sopimuskauden lopun tilanteeseen oli lokakuussa 2017 uudelle sopimuskaudelle liittynyt 85 % energiavaltaisen teollisuuden yritysten energiankäytöstä. Mahdollisimman laajan kattavuuden saavuttamiseksi tuetaan liittojen markkinointityötä mm. uutiskirjeillä ja yrityskäynneillä. Lisäksi osallistutaan myös muiden järjestämiin tilaisuuksiin, joissa energiatehokkuusasiat olivat esillä.
Jotta yritysten toteuttamat ja raportoimat säästötoimenpiteet yltävät edellisten vuosien tasolle kannustetaan yrityksiä toteuttamaan ja raportoimaan toimenpiteitä - yrityskäynneillä, uutiskirjeissä, sopimusalueen eri tilaisuuksissa ja jakamalla tietoa hyvistä esimerkeistä em. yhteyksissä. Sopimusvelvoitteiden toimeenpanon tuen tarpeesta saadaan yrityskäyntien lisäksi tietoa
energiavaltaisen teollisuuden ja energia-alan yrityksistä koostuvan ns. JaPa-ryhmän (Jatkuvan Parantamisen ryhmä) kokouksista.
Sopimukseen liittyneet yritykset sitoutuvat ottamaan käyttöön ETJ tai ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän tai vaihtoehtoisesti ISO 50001 energiahallintajärjestelmän. Energiatehokkuusjärjestelmien ETJ tai ETJ+ käyttöönottoon ja toteutukseen liittyvän koulutuksen tarpeesta tehdään
kysely ja vastauksien perusteella em. järjestelmien käyttöönotosta ja järjestetään tarvittaessa
koulutusta.

Toimenpiteet ja tulokset
Edellisen sopimuskauden yrityksistä valtaosa liittyi jo vuonna 2017 myös sopimuskaudelle 2017–
2025. Vuoden 2018 lopussa lähes kaikki energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmien
kohderyhmässä olevat yritykset olivat liittyneet sopimukseen eli tämä tavoite on lähes saavutettu.
Vuoden 2018 lopussa energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneitä yrityksiä oli liittymisrekisterin mukaisesti 36, kun edellisen sopimuskauden lopussa niitä oli 41. Vastaavasti toimipaikkoja oli liittynyt 160, kun edellisellä kaudella niitä oli 131. Toimipaikkojen suurempi
määrä johtuu siitä, että osa yrityksistä oli edellisellä sopimuskaudella liittänyt osan toimipaikoistaan (esim. sahat) keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin. Verrattuna edellisen sopimuskauden lopun tilanteeseen oli vuoden 2018 lopussa uudelle sopimuskaudelle liittyneiden energiavaltaisen teollisuuden yritysten sopimukseen liitettyjen toimipaikkojen energiankäyttö on käytännössä sama kuin edellisen sopimuskauden lopussa vuonna 2016.
Uusia yrityksiä ei liittynyt vuonna 2018 energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmiin isoimpien yritysten liittyminen nykyiselle kaudelle on edelleen tavoitteena.
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Vaikka uuden sopimuskauden ensimmäinen raportointi jouduttiin uudelle kaudelle tehtyjen
seurantajärjestelmämuutosten viivästymisen takia toteuttamaan poikkeuksellisella aikataululla,
oli vuoden 2017 tietojen raportointiaste keväällä jälleen korkea. Raportointiaste oli 100 % molemmissa energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmissa (Elinkeinoelämän Keskusliitto
(EVT-EK) ja Metsäteollisuus ry (EVT-Metsä).
Aikaisempien sopimuskausien laajoista pdf:nä julkaistuista raporteista sovittiin luovuttavaksi jo sopimusten neuvotteluvaiheessa. Vuoden 2017 keskeiset tulokset koottiin liittojen kanssa
aiemmin sovitusti lyhyesti ja tiiviisti PowerPoint-muotoon ja toimitettiin sovitun aikataulun mukaisesti Elinkeinoelämän keskusliitolle, Metsäteollisuus ry:lle, Energiavirastolle ja TEM:iin. Tulokset esiteltiin Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen johtoryhmän kokouksessa marraskuussa. Energiavaltaisen teollisuuden yhteenvetoraportit (Elinkeinoelämän keskusliiton ja Metsäteollisuus ry:n) sekä yhteenvetoraportti koko elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen
alakohtaisista vuoden 2017 tuloksista julkaistiin sopimustoiminnan extranetissä. Tulevina vuosina
tulokset julkaistaan verkkoalustalla (ks. luku 1.2.2).
Motiva vieraili vuoden aikana aktiivisesti yrityksissä. Tapaamisten aiheina olivat tehtaan
energiatehokkuuskuulumiset ja 2017 alkanut sopimuskausi. Osa yrityksistä kaipasi edelleen tietoa siitä, mitä sopimukseen liittyminen käytännössä tarkoittaa. Lisäksi muistutettiin raportoinnin
tärkeydestä sekä kerrottiin mihin raportoituja tietoja käytetään. Myös energiatuista, energiansäästötoimenpiteiden taloudellisten tunnuslukujen laskentatyökalusta ja energiatehokkuushankkeista jaettiin tietoa. Paikalla tapaamisissa oli yritysten tärkeimmät energiatehokkuudesta vastaavat henkilöt. Yritykset selvästi kaipaavat ja arvostavat käyntejä, koska näin ne saavat sopimustoiminnan toimeenpanoa tukevaa päivitettyä tietoa lyhyessä ajassa yrityksen johdolle. Yrityskäyntien kohteena olivat niin yritykset, jotka tarvitsevat sopimuksen toimeenpanossa tukea kuin
myös yritykset, jotka eivät ole vielä liittyneet sopimukseen.
Motiva osallistui myös kahdeksaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden tilaisuuteen ja piti
esitelmiä energiatehokkuudesta. Energiatehokkuussopimustoiminta oli esillä myös Kunta-yritys
yhteistilaisuudessa (“Kotka2025”) Kunta-yritys yhteistilaisuutta (”Kotka2025”).
Energiatehokkuusjärjestelmien ETJ ja ETJ+ käyttöönottoon ja toteutukseen liittyvää koulutustarvetta kartoitettiin loppusyksystä. Vastauksien perusteella tilaisuuden järjestäminen on tarpeen ja se järjestetään vuonna 2019.
Perinteinen energiavaltaisen teollisuuden edustajista koostuvan ns. JaPa-ryhmän (Jatkuvan
Parantamisen ryhmä) kokoontui elokuussa. Tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia energiatehokkuusasioita ja tapaamisen yhteydessä järjestettiin myös energiatehokkuustoimien sisäisen myynnin työpaja. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi huhtikuussa 2019.
Energiavaltainen teollisuus -projekti ei sisällä kehityshankkeita, vaan teollisuuteen kohdistuvat kehityshankkeet on keskitetty Keskisuuri elinkeinoelämä (KT&P) -projektiin (ks. kohta
2.2.2). Kehityshankkeiden tulokset palvelevat myös energiavaltaisen teollisuuden yrityksiä ja
niissä on useimmiten mukana myös niiden edustajia.
Alkuperäisen suunnitelman lisäksi Motiva osallistui EU:n H2020 ohjemaan liittyvään IMPAWATT (IMPlementAtion Work and Actions To change the energy culture) -hankkeeseen ja ”European Utility Week”- tapahtumaan, jotka tukivat sopimusalueen toimintaa (ks. myös 3.2.4).
Lisäksi osallistuttiin Energiaviraston koordinoiman alueellisen neuvonnan palavereihin, joita
alkuperäinen suunnitelma ei sisältänyt. Näiden tavoitteena oli auttaa ja edistää alueellisia toimijoita energiatehokkuussopimusten markkinoinnissa yrityksille.
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Erityisesti energiavaltaiselle teollisuudelle ja energiantuotannolle suunnattu energiatehokkuuden ajankohtaisseminaari ”Uutta energiatehokkuuteen 2019” (maksullinen tilaisuus) järjestettiin joulukuussa. Tilaisuus onnistui hyvin ja osallistujat antoivat tapahtumasta erinomaista palautetta 4,0/5. Osallistujia oli 58 ja he edustivat 39 eri yritystä.
Motiva osallistui Tampereella 23.–25.10. järjestetyille Energia 2018 -messuille. Messuosastolla markkinoitiin mm. energiatehokkuussopimuksia 2017–2025, sopimustoiminnan toimeenpanoa tukevia yhteishankkeita, Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia sekä tarjottiin tietoa
ESCO-palvelusta.
Energiavaltaisen teollisuuden yrityksistä julkaistiin vuoden aikana kolme yritysesimerkkiä.
Nämä olivat Kotkamills: Uusi haihduttamo leikkaa höyrynkulutusta, Sappi Europe: Paperitehtaan
osastot sitoutuivat energiansäästöön, SSAB: Prosessikaasut ja hukkalämmöt tehokkaasti hyötykäyttöön. Kotkamills:n: palveluna ostettu haihduttamo oli esillä myös ”Uutta energiatehokkuuteen 2019” -tilaisuudessa.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin tilaajan kanssa sovituin muutoksin
suunnitellusti.
2.2.2

Keskisuuri elinkeinoelämä (KT&P)

Asetetut tavoitteet
Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmien tavoitteena on kattaa vähintään puolet keskisuuren teollisuuden ja yksityisen palvelualan toimenpideohjelmien piiriin kuuluvasta energiankäytöstä. Keskisuuren teollisuuden ja palvelualan toimenpidealakohtaiset tavoitteet vaihtelevat
ja ovat 50–65 %. Verrattuna edellisen sopimuskauden lopun tilanteeseen, vastasi keskisuuren
elinkeinoelämän eri toimenpideohjelmiin marraskuussa 2017 liittyneiden yritysten energiankäyttö, toimenpideohjelmasta riippuen, 40...128 % vastaavasta edelliselle sopimuskaudelle liittyneestä energiankäytöstä. Yhteensä keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneiden
energiankäyttö kattoi marraskuussa 2017 noin 75 % ko. toimenpideohjelmiin edellisellä sopimuskaudella liittyneiden vuoden 2016 energiankäytöstä ja vastaavasti 95 % palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden energiankäytöstä.
Keskeinen tavoite on saada kattavuus keskisuuressa teollisuudessa vähintään vastaavalle
tasolle kuin edellisellä sopimuskaudella ja lisäksi saada mukaan myös uusia aktiivisia yrityksiä.
Erityisen tärkeää on saada aktiiviset yritykset toimimaan myös nykyisellä sopimuskaudella ja toisaalta aktivoida päättyneellä sopimuskaudella mukana olleet passiivisemmat yritykset ja kokonaan uudet sopimusyritykset tositoimiin. Tavoitteena on tuottaa hyviä esimerkkejä ja viestiä
niistä sopimusyrityksille monikanavaisesti. Loppuvuonna 2017 aloitettu energiatehokkuustoimenpiteiden oheishyötyjä koskeva selvitystyö valmistuu 2018 ja sen tuloksista viestitään sopimusyrityksille. Osallistutaan myös sopimustoiminnan eri toiminta-alueiden (kuntaorganisaatio,
elinkeinoelämä, asukkaat) verkostoitumistilaisuuden suunnitteluun ja järjestämiseen (ks. luku
2.2.5).
Mahdollisimman suuren kattavuuden saavuttamiseksi tuetaan liittojen markkinointityötä
uutiskirjeillä ja yrityskäynneillä.
Yrityksiä kannustetaan tekemään energiakatselmuksia ja toteuttamaan sekä raportoimaan
toimenpiteitä - yrityskäynneillä, uutiskirjeissä ja jakamalla tietoa hyvistä esimerkeistä, energiakatselmuksista ja yhteishankkeista em. yhteyksissä. Myös sopimusvelvoitteiden toimeenpanon
tuen tarpeesta saadaan tietoa yrityskäynneillä.
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Toimenpiteet ja tulokset
Vuoden 2018 lopussa keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneitä yrityksiä oli liittymisrekisterin mukaisesti 175, kun edellisen sopimuskauden lopussa vastaavalla alueella liittyneitä oli 290. Vastaavasti toimipaikkoja oli liittynyt 436, kun edellisellä kaudella niitä oli 645. Vuoden 2018 aikana 23 keskisuuren teollisuuden yritystä liittyi sopimukseen. Näillä yrityksillä oli yhteensä 68 toimipaikkaa. Kaudelle 2017–2025 liittyneiden keskisuuren teollisuuden yritysten energiankäyttö kattaa yli 95 % edellisellä sopimuskaudella keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneiden energiankäytöstä. On kuitenkin huomattava, etteivät nykyisen ja edellisen sopimuskauden luvut ole täysin vertailukelpoisia, koska mm. osa energiavaltaisista yrityksistä oli edellisellä kaudella liittänyt osan toimipaikoistaan (esim. sahat) keskisuuren teollisuuden toimenpideohjemaan.
Vastaavasti Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen kattamalla yksityisellä palvelualla oli 2018 lopussa liittyneitä yrityksiä 81, kun edellisen sopimuskauden lopussa niitä oli 125.
Toisaalta toimipaikkoja oli liittynyt 1 239, kun edellisellä kaudella niitä oli 1 090. Yksityisen palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden energiankäyttö on myös selvästi yli 90 % verrattuna edellisellä sopimuskaudella liittyneiden energiankäyttöön yhteensä.
Vaikka uuden sopimuskauden ensimmäinen raportointi jouduttiin toteuttamaan poikkeuksellisella aikataululla, raportointiasteet eri aloilla olivat korkeat; puutuote- ja elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmissa 100 % ja muissa toimenpideohjelmissa 96 – 98 %. Motiva esitteli alustavat tulokset sekä elintarviketeollisuuden että kaupan toimenpideohjelmien ohjausryhmien kokouksissa toukokuussa.
Aikaisempien sopimuskausien laajoista pdf:nä julkaistuista raporteista sovittiin luovuttavaksi jo sopimusten neuvotteluvaiheessa. Kaikkien toimenpideohjelmien vuoden 2017 keskeiset
tulokset valmistuivat aikataulussa ja toimitettiin sovitusti PowerPoint-muodossa toimialaliitoille,
Energiavirastolle ja TEM:iin kesäkuussa. Lopulliset yhteenvetoraportit vuoden 2017 tuloksista toimitettiin toimialaliitoille, Energiavirastolle ja TEM:iin syyskuussa. Tulokset esiteltiin Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen johtoryhmän kokouksessa marraskuussa. Toimenpideohjelmakohtaiset yhteenvetoraportit1 sekä yhteenvetoraportti koko elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista vuoden 2017 tuloksista julkaistiin sopimustoiminnan extranetissä.
Tulevina vuosina tulokset julkaistaan verkkoalustalla (ks. luku 1.2.2).
Keskisuuriin yrityksiin tehtiin muun energianeuvontaan liittyvän työn lisäksi aktiivisesti yrityskäyntejä (8 yritystä), myös energiatehokkuusneuvonnan merkeissä. Käytyjen keskustelujen sisältö oli vastaava kuin energiavaltaisissa yrityksissä: kerrottiin 2017 alkaneesta sopimuskaudesta,
energiatuista sekä muistutettiin raportoinnista ja mahdollisuudesta osallistua Motivan koordinoimiin sopimustoiminnan toimeenpanoa tukeviin energiatehokkuushankkeisiin. Em. lisäksi yrityskäynneillä ja eri tilaisuuksissa markkinoitiin energiakatselmuksia. Yrityskäynneillä ja eri tilaisuuksissa kerrottiin myös energiakatselmusprojektissa valmistuneessa laskurista, jolla voi selvittää erilaisia energiansäästötoimenpiteiden taloudellisia tunnuslukuja. Tietoa sopimuskaudesta
2017–2025 jalkautettiin myös energiakatselmuksia tekeville konsulteille.

1

Matkailu- ja ravintola-ala, Kauppa, Yleinen Palvelu, Elintarviketeollisuus, Kemianteollisuus, Puutuoteteollisuus, Teknologiateollisuus ja Yleinen teollisuus. Autoalan yhteenvetoraportin tuottamisesta
vastaa Autoalan Keskusliitto ry, raporttia ei ole vielä julkaistu.
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Aiempien vuosien tapaan Elintarviketeollisuusliitto ry, Kemianteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry sekä Matkailu- ja Ravintola-ala MaRa ry rahoittivat Energiaviraston lisäksi pk-yrityksille
suunnattua energiatehokkuusneuvontaa vuonna 2018. Neuvonnan piirissä oleville yrityksille jaettiin ajankohtaista tietoa energiatehokkuudesta erillisissä uutiskirjeissä (01/2018, 02/2018,
3/2018, 4/2018, 05/2018). Neuvonnan piirissä oleville yrityksille järjestettiin 13.6. ”Kuinka haet
energiatukea?” -webinaari, johon osallistui yhteensä 20 osallistujaa. Touko- ja lokakuussa järjestettyihin ”Energiatehokkuuden aamu” -tilaisuuksiin osallistui yhteensä 30 henkilöä teollisuudesta
ja palvelu- ja matkailualalta. Toukokuun tilaisuudessa järjestettiin ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat pohtivat ja keskustelivat yhdessä aktiivisesti energiatehokkuustoimilla saavutetuista oheishyötyistä. Osallistujat antoivat tapahtumasta hyvää palautetta 4,0/5. Lokakuun tilaisuudessa järjestettiin työpaja, joka käsitteli energiatehokkuuden sisäistä myyntiä.
Yrityksiltä tulleisiin kysymyksiin vastattiin puhelimitse ja sähköpostitse. Sopimuksen kattavuuden lisäämiseksi otettiin toimialaliittojen sopimuksen markkinoinnin tukena puhelimitse yhteyttä useisiin yrityksiin, jotka eivät vielä olleet liittyneet sopimukseen. Pääosa yrityksistä, joihin
oltiin yhteydessä, kertoi liittymisprosessin olevan työn alla.
Projektin kehityshankkeisiin varattua resurssia käytettiin ”Energiatehokkuustoimien taloudellinen kannattavuus” laskentatyökalun kehittämiseen, joka tuki Energiakatselmukset -toimintaalueen projektia (ks. luku 3.2). Laskentatyökalua ja siihen liittyvää ohjeistusta esiteltiin mm. 17.5.
pidetyssä 2-vaiheista energia-analyysiä koskevassa webinaarissa, johon osallistui 70 henkilöä.
Vuonna 2017 käynnistynyt sopimusyrityksiä koskeva selvitys energiatehokkuuden oheishyödyistä valmistui keväällä ja siitä tiedotettiin medialle. Energiatehokkuudella saavutettavia oheishyötyjä nostettiin esiin pitkin vuotta eri yhteyksissä, kuten tammikuussa järjestetyssä Energiateho-

kas Vesihuoltolaitos -loppuseminaarissa ja toukokuussa pidetyssä Energiatehokkuuden aamu -tilaisuudessa. Aihe herätti paljon keskustelua ja kiinnostusta.
Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat kehityshankkeet on keskitetty vuodesta 2016
lähtien Keskisuuri elinkeinoelämä (KT&P) -projektiin. Hankkeiden tulokset palvelevat pääsääntöisesti myös energiavaltaista teollisuutta ja energiantuotantoa. Teollisuuskiinteistön ilmanvaihto
energiatehokkaaksi -hankkeessa työstetty koulutusaineisto julkaistiin verkossa. Uudemmista
sekä myös aiemmin toteutetuista edelleen ajankohtaisista kehityshankkeista kerrottiin yrityskäynneillä ja uutiskirjeissä. Energiatehokkaat sähkökäytöt -hanketta valmisteltiin ja osallistuttiin
Motor Summit -tapahtumaan. Kaikki ne yritykset, joille hankkeesta kerrottiin, kiinnostuivat hankkeesta. Hanke käynnistyy vuoden 2019 puolella, mikäli riittävä määrä yrityksiä saadaan mukaan.
Energiatehokas vesihuoltolaitos -hankkeessa koostettiin tietokokonaisuus Motivan verkkosivuille ja SlideShareen. Hanke palvelee kuntien ohella myös keskisuuren ja energiavaltaisen teollisuuden yrityksiä. Hankkeen loppuseminaari pidettiin tammikuussa, jonka yhteydessä julkaistiin
myös hankkeen tuloksista kertova verkkouutinen. Seminaariin osallistui kunnallisten vesilaitosten
lisäksi liki neljäkymmentä osallistujaa teollisuudesta ja palveluyrityksistä. Tilaisuudessa Motivan
puheenvuorossa käytiin läpi hankkeessa koottua tietoa vesilaitosten energiatehokkuuden parantamisesta sekä markkinoitiin energiatehokkuussopimuksia ja energiakatselmuksia sekä jaettiin
tietoa niihin liittyvistä energiatukimahdollisuuksista. Motivan loppuseminaarista lähettämät twiitit keräsivät yhteensä noin 23 500 näyttökertaa. Verkossa julkaistuja tietoaineistoja luettiin verkossa yli 5 000 kertaa.
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Keskusteluissa yritysten energiatehokkuudesta vastaavien kanssa, kuten myös eri tilaisuuksien palautekyselyissä, selvitettiin samalla myös yritysten energiatehokkuustiedon tarpeita ja ne
otettiin huomioon suunniteltaessa ja valmisteltaessa tilaisuuksia ja hankkeita.
Motiva selvitti keväällä 2018 mahdollisuutta rakentaa verkossa toimiva digitaalinen yhteisö
sopimukseen liittyneiden toimeenpanon tueksi. Selvityksen perusteella asia esiteltiin huhtikuussa
tilaajalle ja samalla sovittiin, että työtä jatketaan ja siihen kohdistetaan lisäresurssia resurssivarauksesta. Suunnitelmista poiketen yhteisöalustan suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto
siirtyi pääosin vuoteen 2019. Tähän liittyen tilaajan kanssa sovittiin loppuvuodesta, että digialustan (yhteisöalusta) vuodelle 2018 sovitusta lisäresurssista suurin osa jää käyttämättä ja vastaava
resurssi lisätään työhön vuodelle 2019 sovittuun suunniteltuun resurssiin. Pilot-kohderyhmäksi
sovittiin teollisuuden sopimusalueiden yritykset. Tavoitteena on, että toimintaa voidaan pilot-vaiheen kokemusten jälkeen laajentaa myös muille sopimusalueille.
Tavoitteiden mukaisesti osallistuttiin kunta-yritys -verkostoitumistilaisuuden Kotka 2025:
elinvoimainen kestävän kehityksen mallikaupunki. Mission Impossible? suunnitteluun ja järjestämiseen (ks. luku 2.2.5).
Keskisuuresta teollisuudesta ja palvelualalta julkaistiin 14 yritysesimerkkiä: MSK Group:
Konsernin keihäänkärki näyttää mallia muille, SOK: Energiatyö ulottuu myös ravintoloihin ja hotelleihin, Fazer: Hyvät käytännöt leviävät koko konserniin, Versowood Oy: Lämpö tehokäyttöön
sahatavaran kuivauksessa, Sanoma Oyj: Painotalo leikkasi energialaskusta viidenneksen, Aurajoki
Oy: Sähkön kysyntäjoustoon kannatti liittyä, FinnProfiles: Energiatehokas ilmastointi parantaa sisäilmaa ja tuo säästöjä, Sinebrychoff: Olut lämmittää panimon Keravalla, Valmet: Järjestelmällinen ote tuo tuloksia, Amcor Flexibles Finland: Positiivinen lumipalloefekti, Haikon Kartano: Kartanohotelli ottaa lämmön merestä, Veho: Osaava kumppani tuo lisää tehoa energiansäästöön,
Lidl Suomi: Koko henkilöstö koulutetaan energiansäästöön, Finnair: Helsinki-Vantaalla Euroopan
modernein rahtiterminaali.
Energiatehokkuussopimuksia ja energiakatselmuksia markkinoitiin mm. Energia 2018 -messuilla Motivan osastolla. Motivan edustaja kuului työryhmään, joka ohjasi messujen teemapainotuksia. Lisäksi messuilla pidettiin esitys sopimustoiminnasta.
Projektin alkuperäisten tavoitteiden lisäksi tilaajan kanssa sovitusti osallistuttiin EU:n H2020
ohjemaan liittyvään IMPAWATT (IMPlementAtion Work and Actions To change the energy culture) -hankkeeseen ja Energiaviraston koordinoimaan alueelliseen neuvontaan liittyneisiin palavereihin, joiden tavoitteena oli auttaa ja edistää alueellisia toimijoita energiatehokkuussopimusten markkinoinnissa yrityksille.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin tilaajan kanssa sovituin muutoksin
suunnitellusti.
2.2.3

Energiantuotanto (ET)

Asetetut tavoitteet
Energiantuotannon toimenpideohjelma palvelee erityisesti energiatehokkuusdirektiivin (EED) 3
artiklan (kansallinen ohjeellinen energiansäästötavoite) ja 14 artiklan (CHP) toimeenpanoa. Energiantuotannon raportoimia säästövaikutuksia ei sen sijaan ole muiden elinkeinoelämän toimenpideohjelmien tavoin mahdollista sisällyttää direktiivin 7 artiklan säästötavoitteen saavuttamisen
seurantaan. Energiantuotannon toimenpideohjelman kattavuus oli jo ensimmäisen sopimusvuoden aikana saavuttanut vuoden 2018 loppuun mennessä sille asetetut tavoitteet.
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Yrityksiä kannustetaan toteuttamaan sekä raportoimaan toimenpiteitä mm. uutiskirjeissä ja
jakamalla tietoa hyvistä esimerkeistä ja yhteishankkeista. Sopimusvelvoitteiden toimeenpanon
tuen tarpeesta saadaan tietoa myös energiavaltaisen teollisuuden yritysten kanssa yhteisen ns.
JaPa-ryhmän (Jatkuvan Parantamisen ryhmä) kokouksista.
Tavoitteena oli myös käynnistää ja toteuttaa kehityshanke (esim. aurinkosähkö ja/tai digitaaliset ratkaisut resurssitehokkuuden edistämisessä) tukemaan energiantuotannon sopimusyrityksiä toimenpideohjelman toimeenpanossa.

Toimenpiteet ja tulokset
Sopimuskauden kattavuustavoite oli energiantuotannon toimenpideohjelmassa jo saavutettu, joten liittymisen mahdollisuudesta muistuteltiin liittymättömiä yrityksiä enää Energiateollisuuden
jäsenkirjeissä. Mukaan oli liittynyt 45 yritystä ja niiden 169 toimipaikkaa. Vuoden 2018 aikana
sopimukseen liittyi kaksi yritystä.
Vaikka uuden sopimuskauden ensimmäinen raportointi jouduttiin toteuttamaan poikkeuksellisella aikataululla, raportointiaste oli Energiantuotannon toimenpideohjelmassa edellisvuosien tapaan korkea, 100 %.
Aikaisempien sopimuskausien laajoista pdf:nä julkaistuista raporteista sovittiin luovuttavaksi jo sopimusten neuvotteluvaiheessa. Vuoden 2017 keskeiset tulokset valmistuivat ja toimitettiin sovitusti PowerPoint-muodossa toimialaliitolle, Energiavirastolle ja TEM:iin kesäkuussa.
Lopullinen Energiantuotannon toimenpideohjelman yhteenvetoraportti vuoden 2017 tuloksista
julkaistiin sopimustoiminnan extranetissä. Tulevina vuosina tulokset julkaistaan verkkoalustalla
(ks. luku 1.2.2).
Energiantuotannon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuttiin Energiaviraston ja
Energiateollisuus ry:n (ET) muodostamassa ohjausryhmässä. Ohjausryhmä kokoontui tammi- ja
toukokuussa. Ohjausryhmä perusti syksyllä 2017 työryhmän päivittämään dokumenttia ”Säästöjen tarkastelu ja säästövaikutusten laskenta – Energiantuotannon erityispiirteitä ja ohjeita”. Projektin vetovastuu oli Energiateollisuus ry:ssä. Poikkeuksena alkuperäiseen suunnitelmaan, projektin resurssia käytettiin Motivan asiantuntijoiden osalta tähän työhön. Ohje valmistui pääosin
vuonna 2018, mutta viimeistely ja siitä pidettävä koulutus siirtyi vuoden 2019 alkuun.
Projektissa osallistuttiin syyskuussa Suomalaisen energian päivään ja myös perinteiseen jatkuvan parantamisen (ns. JaPa- ryhmä) työryhmän toimintaan.
Projektisuunnitelman mukaisesti valmistelussa olevan aurinkosähköhankkeen tiimoilta neuvoteltiin sekä mahdollisen kouluttajan että potentiaalisten osallistujien kanssa. Hankkeen käynnistyminen selviää keväällä 2019.
Energiavaltainen teollisuus (EVT) -projektissa (ks. 2.2.1) mainittu energiatehokkuusjärjestelmätyö palvelee myös energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneitä yrityksiä. Vastaavasti
myös Keskisuuri elinkeinoelämä (KT&P) -projektissa (ks. 2.2.2) toteutetut kehityshankkeet palvelevat monin osin myös tämän toimenpideohjelman toimeenpanoa.
Energiantuotannon alalta energiatehokkuussopimusten verkkosivuilla julkaistiin vuoden
loppuun mennessä yritysesimerkit Napapiirin Energia ja Vesi: Savukaasupesurista selvää säästöä
ja Savon Voima: Tilaajan lämmityslaitteiden säädöt kuntoon. Lisäksi laadittiin yritysesimerkit
Etelä-Savon Energia: Sijoitus voimalaitoksen lämpöakkuun kannatti ja Seinäjoen Voima Oy: Optimoinnilla iso vaikutus voimalan kannattavuuteen, jotka julkaistiin tammikuussa 2019. Energiaalan yrityksille lähettiin myös erillinen uutiskirje marraskuussa 2018.
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Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.
2.2.4

Energiapalvelut (EP)

Asetetut tavoitteet
Energiapalvelujen toimenpideohjelman tavoitteena oli yritysten oman energiankäytön tehostamisen lisäksi tarjota energiatehokkuuspalveluja niiden asiakkaiden energiankäytön tehostamiseksi. Energiayhtiöiden asiakkaille suuntaamien energiatehokkuustoimien toteuttaminen ja raportointi korostuvat, koska niiden perusteella laskettava energiansäästövaikutus sisältyy energiatehokkuusdirektiivin (EED) 7 artiklan mukaisessa energiatehokkuusohjelmassa kansallisen energiansäästötavoitteen saavuttamisen seurantaan. Energiapalvelujen toimenpideohjelman kattavuus oli jo ensimmäisen vuoden aikana saavuttanut sille vuoden 2018 loppuun mennessä asetetut tavoitteet.
Tavoitteena oli tukea sopimuksen toimeenpanoa yrityksissä tuottamalla tietoa energiapalvelujen toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvistä hyvistä käytännöistä ja tuloksista siten,
että uudella sopimuskaudella sopimusyritysten säästötoimet ja niiden raportointi jatkuvat, onnistuvat ja kehittyvät edelleen.
Tavoitteena oli myös osallistua sopimuksen toimeenpanoa tukevaan kehityshankkeeseen,
joka tukee energiapalvelut toimenpideohjelmaan liittyneitä yrityksiä toimenpideohjelman toimeenpanossa (esim. raportointiohjeistuksen kehittäminen ja sen viestintä koskien uusia innovatiivisia energiatehokkuustoimenpiteitä).

Toimenpiteet ja tulokset
Sopimuskauden kattavuustavoite oli energiapalvelujen toimenpideohjelmassa jo saavutettu, joten liittymisen mahdollisuudesta muistuteltiin liittymättömiä yrityksiä enää Energiateollisuuden
jäsenkirjeissä. Mukaan oli vuoden 2018 lopussa liittynyt 79 yritystä ja niiden 153 toimipaikkaa.
Energiapalvelujen toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuttiin Energiaviraston ja
Energiateollisuus ry:n (ET) apuna. Ohjausryhmän kokouksista yksi oli vuoden alussa ja kaksi syksyllä. Kokouksissa käynnistettiin ja seurattiin ohjausryhmän työsuunnitelman mukaisia käytännön
toimeenpanoon ja viestintään liittyviä asioita energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella.
Vaikka uuden sopimuskauden ensimmäinen raportointi jouduttiin toteuttamaan poikkeuksellisella aikataululla, raportointiaste oli energiapalvelun toimenpideohjelmassa edellisvuosien
tapaan korkea, 99 %. Vuoden 2017 keskeiset tulokset valmistuivat ja toimitettiin sovitusti PowerPoint-muodossa toimialaliitolle, Energiavirastolle ja TEM:iin kesäkuussa.
Aikaisempien sopimuskausien laajoista pdf:nä julkaistuista raporteista sovittiin luovuttavaksi jo sopimusten neuvotteluvaiheessa. Energiapalvelun toimenpideohjelman yhteenvetoraportti vuoden 2017 tuloksista julkaistiin sopimustoiminnan extranetissä suunnitelman mukaisesti
syksyn alussa. Tulevina vuosina tulokset julkaistaan verkkoalustalla (ks. luku 1.2.2).
Energiapalvelujen toimenpideohjelman uudistuneesta raportoinnista järjestettiin helmikuussa webinaari raportoijille. Webinaariin osallistui 54 henkilöä. Webinaari tallennettiin, ja tallenteet sekä esitysmateriaali löytyvät energiatehokkuussopimusten verkkosivujen energia-alan
Extranet-osiosta.
Yritysten kannustamiseksi energiatehokkuustoimenpiteiden raportointiin, oli ohjausryhmä
toivonut lisää erilaisia case-esimerkkejä seurantajärjestelmään raportoiduista toimista. Esimerkkien keräämistä ja työstämistä toteutettiin kehitysprojektissa ja syksyn aikana valmistui kolme
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liittyjän tarinaa sopimusalueen yritysten energiatehokkuustyöstä: Nivos: Hyötysuhde paremmaksi palamisilman esilämmityksellä, Vaasan Sähkö: Kiinteistön käyttökulut hallintaan, Turku
Energia: Kaikki hyöty irti tuntimittaustiedosta. Energia-alan yrityksille lähettiin sopimustoiminnan
yhteisten uutiskirjeiden lisäksi (ks. luku 1.2.2) myös erillinen uutiskirje marraskuussa 2018.
Projektissa tarkasteltiin myös vuoden 2017 sopimusalueella raportoituja toimenpiteitä uusien hyvien esimerkkien löytämiseksi. Selvityksen johtopäätöksenä todettiin, että on ilmeistä
ettei kaikkia toteutettuja toimia raportoida. Lisäksi toimenpiteiden kuvaukset raportoiduissa toimenpiteissä ovat useimmiten niin suppeita, ettei niiden hyödyntäminen esimerkiksi viestinällisiin
tarpeisiin ole helppoa.
Kehityshankkeelle varattua työaikaa käytettiin myös aihealueeseen liittyvän diplomityön
”Energiatehokkuustoiminnan arvioinnin kehittäminen jakeluverkkoyhtiössä” tukemiseen, jonka
ohjaamisessa on mukana myös Energiateollisuus ry. Lisäksi seurattiin alan muita hankkeita, joista
saadaan tietoa asiakaspään toimenpiteiden vaikuttavuuteen.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.
2.2.5

Kunta-ala (KETS)

Asetetut tavoitteet
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) asukasluvulla mitattava kattavuuden välitavoite
50 % saavutettiin vuoden 2017 aikana. Vuonna 2018 on tavoitteena saada kattavuuden kannalta
oleelliset kunnat liittymään mukaan ja saavuttaa vuoden loppuun mennessä sopimuksessa asetettu asukasluvulla mitattu kattavuustavoite 75 % panostamalla yhteiseen markkinointiin ja alueellisiin kohtaamisiin yhdessä Kuntaliiton ja aluetoimijoiden kanssa.
Sopimukseen liittyneitä kuntia, kaupunkeja ja kuntayhtymiä tuetaan sopimuksen velvoitteiden toimeenpanossa ja raportoinnissa, jotta toiminta saadaan käynnistettyä tehokkaasti.
Vuoden aikana panostetaan sopimuksen markkinointiin ja viestintään, jolla tuetaan sekä jo
liittyneiden kuntien toiminnan tehokasta toteuttamista että kannustetaan vielä liittymättömiä
kuntia mukaan sopimustoimintaan. Lisäksi osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin kunta-alan energiatehokkuussopimustoiminnan näkyvyyden edistämiseksi.
Toteutetaan sopimustoiminnan eri toiminta-alueiden (ks. luvut 2.2.2 ja 2.2.7) ja kanssa yhteistyönä kokeiluluontoisesti verkostoitumistilaisuus, jonka tavoitteena on löytää toimintatapa,
jolla aktivoidaan kunnan alueen eri toimijoita (kuntaorganisaatio, elinkeinoelämä, asukkaat) ja
niiden keskinäistä yhteistyötä sekä alueen keskinäisen synergioiden ja vahvuuksien tunnistamista
konkreettisten energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseksi.
Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien yhdyshenkilöille järjestetään syksyllä
sopimuksen toimeenpanoa tukeva koulutus-, verkottumis- ja tiedonvaihtotilaisuus, ns. yhdyshenkilöpäivät.
KETS-alueen toimijoille toteutetaan alkuvuodesta oma vuosiraportointikoulutus. Lisäksi
kunta-alalla toteutetaan raportoidun tiedon ns. luotettavuusselvitys kunta-alalla liittyen energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan edellyttämiin seuranta- ja todentamisvelvoitteisiin.

Toimenpiteet ja tulokset
Toteutetut toimenpiteet
Vuonna 2018 toimenpiteet painottuivat suunnitellusti markkinointiin sopimuksen kattavuuden
lisäämiseksi sekä liittyneiden kuntien toimenpiteiden toteutumisen ja raportoinnin tukemiseen.
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Vuoden 2018 lopussa kunta-alan energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt 76 kuntaa ja 6
kuntayhtymää. Näistä vuoden 2018 aikana liittyi 20. Heti vuoden 2019 alussa liittyi 4 kuntaa, jolloin liittyneitä oli 86 (kuntaa ja kuntayhtymää), ja sopimuksen kattavuus asukasluvulla mitattuna
oli 70 %. Edellisen sopimuskauden lopussa kunta-alan sopimuksiin oli liittynyt yhteensä 132 kuntaa tai kuntayhtymää, joiden kattavuus asukasluvulla mitattuna oli 73 %. Kunta-alan sopimuksen
tavoitteena oli saada 75 prosentin kattavuus asukasluvulla mitattuna vuoden 2018 loppuun mennessä, jota ei vielä saavutettu. Aktiivinen markkinointi kattavuuden kasvattamiseksi kunta-alan
sopimuksen alueella on näin sovittu jatkettavaksi vielä vuonna 2019.
Uusien liittyneiden kuntien sopimusten tarkistaminen ja liittymisrekisterin ylläpito, sopimustoiminnan markkinointi sekä uusien kuntien liittymisen neuvonta työllistivät koko vuoden.
Liittymisen neuvontaa tehtiin pääosin keskitetysti sähköpostitse ja puhelimitse. KETS-johtoryhmän kokous pidettiin syyskuussa 19.9.2018.
Vuosiraportoinnista järjestettiin keväällä webinaari, jossa käytiin läpi raportointia. Aiempien
vuosien tapaan seuranta-apu@motiva.fi -sähköpostipalvelu tarjosi tukea raportointiin. Vuoden
2017 tietojen raportointi päästiin aloittamaan myöhässä ja raportointiaikaa jatkettiin poikkeuksellisesti toukokuun loppuun. Vaikka raportoijilla oli normaalia lyhyempi aika raportoida, raportointiaste oli hyvä (95 %). Vuosiraporttien tarkastus ja tarkennuspyyntöjen lähettäminen oli raportointiaikataulun siirtymisen vuoksi myös poikkeava ja raporttien tarkastus tällä sopimusalueella siirtyi pääosin kesälomien jälkeen.
Aikatauluhaasteista huolimatta yhteenveto kunta-alan energiatehokkuussopimusten tuloksista vuodelta 2017 valmistui vakiintuneen käytännön mukaisesti ennen kuntayhdyshenkilöpäiviä. Aikaisempien sopimuskausien laajoista pdf:nä julkaistuista raporteista sovittiin luovuttavaksi
jo sopimusten neuvotteluvaiheessa ja tulokset julkaistiin PowerPoint-esityksenä. Tulevina vuosina tulokset julkaistaan verkkoalustalla (ks. luku 1.2.2). Vuoden 2017 yhteenveto kunta-alan tuloksista julkaistiin energiatehokkuussopimusten extranetissä.
Kuntien ja alueellisten toimijoiden toiveesta pidettiin osana toimeenpanon tukea kunnille
suunnattu webinaari energiatukien hakemisesta 23.8.
Vuotuisten yhdyshenkilöpäivien suunnittelu aloitettiin keväällä. Yhdyshenkilöpäiviä valmisteltiin keväällä 2018 mm. laatimalla tilaisuuden ohjelmaa, valmistelemalla käytännön järjestelyitä
ja aloittamalla tilaisuuden markkinointi. Yhdyshenkilöpäivät järjestettiin 7.–8.11.2018 Hotelli
Gustavelundissa. Päivistä lähetettiin ennakkokutsu nykyisen kauden yhdyshenkilöille alkukesällä.
KETS-päiville osallistui 74 henkilöä. Tilaajan kanssa sovittiin, että alueellisen yhteistyön edistämiseksi myös alueellisia toimijoita kutsutaan yhdyshenkilöpäiville. Tämän perusteella jokaisesta
maakunnasta oli mahdollista osallistua yksi alueellisia toimijoita edustava henkilö maksutta yhdyshenkilöpäiville. Tällaisia osallistujia oli tilaisuudessa viisi. Tilaisuuden esitykset ovat nähtävissä
sopimustoiminnan Extranetissä. Palautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä päivien sisältöön ja järjestelyyn, mutta useat osallistujat toivoivat, että tilaisuus pidettäisiin jatkossa jossain
toisessa kokouspaikassa.
Projektisuunnitelman mukaisesti KETS-alueen kehityshankkeisiin varattua resurssia käytettiin vuonna 2017 käynnistyneen SkenarioLabs-kokeiluhankkeen ”Ennakoivaa data-analytiikkaa
kuntien kiinteistöjen tueksi” (KiraDigi) työn loppuun saattamiseen Motivan osalta. Motivan työ
sisälsi aktiivista vuorovaikuttamista hankkeen osapuolten välillä sekä asiantuntijatyötä kiinteistödatan analysoinnissa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää osallistuvien kuntien kiinteistödatan tila
ja sen kehitystarpeet, parantaa kuntien tietoja sekä kiinteistökannasta että tulevasta
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korjaustarpeesta kiinteistöjohtamisen tueksi ja auttaa kustannustehokkaiden energiainvestointien tekemisessä. Motiva toimi hankkeessa proaktiivisesti, mutta kokonaisuudessaan hanke ei toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Viestintäsuunnitelma laadittiin ja toimitettiin Energiavirastolle ja Kuntaliitolle huhtikuussa.
Sopimuksen markkinoimiseksi ja viestimiseksi koottiin kunta-alan liittyneiltä esimerkkejä hyvistä
käytännöistä, joita oli kysytty keväällä kunta-alan sopimukseen kohdistetulla uutiskirjeillä. Rauman esimerkki valmistui toukokuussa. Se julkaistiin lokakuussa Kuntatekniikka-lehdessä ja marraskuussa energiatehokkuussopimusten verkkosivuilla (Julkaistut artikkelit: Rauma: Kuntatekniikka 05/2018, julkaisupäivä 9.10.2018). Puolangan esimerkki valmistui kesäkuussa, ja se julkaistiin elokuussa energiatehokkuussopimusten verkkosivuilla. Pirkanmaan kuntayhteistyöesimerkki
valmistui syyskuussa, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Viestinnässä käynnistettiin lisäksi 8 muun
kuntaesimerkkijutun tekeminen, jotka julkaistaan vuonna 2019.
Kunta-alan omia uutiskirjeitä, jotka laaditaan yleisen, kaikkia energiatehokkuussopimusaloja
koskevan uutiskirjeen pohjalta, painottaen kunnille suunnattuja aiheita, lähetettiin vuoden aikana viisi (12.3., 29.3., 8.6., 21.6. ja 09). Lisäksi kunta-alalle lähetettiin kaikille sopimusaloille yhteisiä uutiskirjeitä , joissa kaikissa oli myös kunta-alalle suunnattua aineistoa (10/2018, 11/2018
ja 12/2018).
Kartta kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyneistä päivitettiin vuoden aikana seitsemän kertaa, ja lähetettiin Energiavirastoon ja Kuntaliitolle.
Kalvosarja tuloksista (kuntien käyttöön suunnattu tietopaketti) toteutetaan alkuvuonna
2019, kun lopulliset tulokset saatiin käyttöön vasta joulukuussa 2018. Tuloksista tehdään myös
video ja graafista materiaalia, jotka julkaistaan vuonna 2019. Lisäksi viestinnän käyttöön hankittiin kuvituskuvia kuvapalveluista, joilla voidaan jatkossa kuvittaa toimintaa ja tekemistä eri esityksissä ja verkkoartikkeleissa.
KETS oli aiheena esillä vuoden aikana useissa tilaisuuksissa. Sisäilmastoseminaarissa 2018,
jossa osallistujia oli 1300, aihe ja aineistoa oli esillä Motivan esittelypisteellä. Lisäksi aihe oli esillä
Motivan esittelypisteellä Kuntien ilmastokonferenssissa 2018, jossa kävijöitä oli 130. Kunta-alan
sopimustoiminta oli esillä Motivan osastolla Kuntamarkkinoilla 12.-13.9.2018, tapahtumassa oli
kävijöitä yli 8000. Keski-Suomen ilmastotapahtumassa 26.9. esiteltiin sopimustoimintaa KeskiSuomen alueen kuntien edustajille ja 5.10. Pohjois-Savon maakuntaliiton tilaisuudessa alueen
kuntien johtajille. Kunta-alan energiatehokkuussopimus oli samoin esillä lokakuussa Motivan
osastolla Tampereella Energiamessuilla. Myös energiamessuilla pidettiin KETSistä puheenvuoro
Kuntaliiton Miniseminaarissa tiistaina 23.10. Kunta-alan sopimustoimintaa esiteltiin HINKU-verkoston syyspäivillä 31.10. ja 15.11. Rovaniemellä Energiaviraston rahoittaman Lapin alueen hankkeen tilaisuudessa Lapin energia- ja kiertotalouspäivässä, jossa oli noin 70 osallistujaa. Lisäksi
kunta-alan sopimustoimintaa esiteltiin Kuntaliiton IlmastoKunnat KickOff-tilaisuudessa 22.11.
Kuntatalolla ja 30.11. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilaisuudessa ko. alueen kuntien johtajille.
Yhteistä kunta-alan ja elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten ja kiinteistöalan
vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman (VAETS) sekä energiakatselmus- ja ESCO-toiminnan kunta-yritys -verkostoitumistilaisuutta valmisteltiin keväällä valitsemalla tilaisuuden pilotointiin sopiva kunta ja tarkentamalla tilaisuuden tavoitetta, sisältöä, kohderyhmää ja työskentelytapaa yhteistyössä Kotkan kunnan, Xamkin ja Cursorin edustajien kanssa. Kesäkuussa aloitettiin tilaisuuden Kotka 2025: elinvoimainen kestävän kehityksen mallikaupunki. Mission Impossible?
markkinointi. Itse tilaisuus siirrettiin tilaajan kanssa sovitusti elokuulle, ja siihen osallistui 53
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henkilöä mm. Kotkan kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten
edustajia, yritysten edustajia ja kuntalaisia. Tilaisuuden osallistujat ideoivat yhdessä mahdollisia
ratkaisuja Kotkan kunnianhimoisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi sekä kahden ison
kehittämishankkeen toteuttamiseksi mahdollisimman energiatehokkaasti ja vähähiilisesti. Tilaisuuden ja yhteistyön hyvän onnistumisen kannalta oleellista oli se, että tilaisuus suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Kotkan kaupungin, Xamkin ja Cursorin edustajien kanssa.
Suunnitelman mukaisesti lisättiin yhteistyötä ja yhteydenpitoa alueellisten energia- ja ilmastotoimijoiden ja Kuntaliiton kanssa yhteistyön tekemiseksi markkinoinnissa. Vuoden aikana pidettiin 3 yhteistä skype-keskustelua alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi muutamien alueiden toimijoiden kanssa pidettiin tarkentavia keskusteluja. Näissä keskusteluissa oli alueellisten toimijoiden lisäksi mukana Energiaviraston ja Kuntaliiton edustajia. Näissä skype-keskusteluissa suunniteltiin yhteistyötä sopimustoiminnan markkinoimiseksi vuoden 2018 aikana, mukaan lukien muutamia mahdollisia alueellisia ”jalkautumisia”. Keskustelujen tavoitteena oli kannustaa alueellisia
toimijoita olemaan yhteydessä alueensa kuntiin energiatehokkuussopimuksen markkinoimiseksi
sekä saada alueellisilta toimijoilta tietoa ko. alueiden kuntien tilanteesta energiatehokkuussopimukseen liittymisestä. Alueellisten toimijoiden kanssa pidettyjen skype-kokousten muistiot ja
muu materiaali löytyvät yhteisestä työtilasta (sharepoint), jonne on koottu yhteistyötä helpottamaan myös tietoa mm. kuntien liittymistilanteesta ja yhteydenotoista. Tähän työtilaan ja siellä
oleviin materiaaleihin on toimitettu linkki myös tilaajalle.
Projektin alkuperäisten tavoitteiden lisäksi osallistuttiin Energiaviraston koordinoiman alueellisen energianeuvonnan ns. kick off-palavereihin skypellä mahdollisuuksien mukaan. Tarpeen
mukaan pidettiin myös erillisiä skype-palavereja hanketyöntekijöiden kanssa KETS:iin perehtymiseksi.
Energiatehokkuusdirektiivin edellyttämiin seuranta- ja todentamisvelvoitteisiin liittyvä luotettavuusselvitys toteutettiin suunnitellusti syksyn aikana ja toimitettiin sovitusti tilaajalle vuoden
2019 alussa.
Kunta-alan erilaisten sitoumusten, kuten kuntien energiatehokkuussopimuksen hyödyntämistä kunnissa selvitettiin 6.6.2018 hyväksytyssä diplomityössä ”Energiatehokkuussopimuksen ja
sitoumusten tilanne Suomen kunnissa”. Työstä julkaistiin tiedote: https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2018/sitoumukset_tukevat_kuntien_energia-_ja_ilmastotyota.13382.news
Osa työstä tehtiin tähän projektiin liittyen.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat tilaajan kanssa sovituin muutoksin suunnitellusti.
2.2.6

Höylä IV

Asetetut tavoitteet
Lämmityspolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimuksen (Höylä IV) tavoitteena
on edistää energiatehokkuutta lämmityspolttonesteiden loppukäytössä.
Motiva osallistuu sopimuksen johtoryhmän ja ohjausryhmien toimintaan sekä sopimuksen
toimeenpanoa tukevien projektien ohjausryhmätyöskentelyyn.
Lisäksi osallistutaan sopimuksen toimeenpanoa tukevaan kehityshankkeeseen, joka vuonna
2018 koskee lämpöpumppulämmityksen ja lämmityskattilajärjestelmien yhdistelmien uuden teknillisen suosituksen TS-13 valmistelua.
Viestintä sisältää Höylä IV -aluetta koskevan energiatehokkuussopimusten verkkosivuston
ylläpidon. Kehityshankkeen viestintä tehdään Öljy- ja biopolttoaineala ry:n (ÖBA) ja Öljyalan
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Palvelukeskus Oy:n (ÖPK) kanssa sovittavalla tavalla verkkosivuilla. Työ sisältää myös sopimusalueen energiansäästövaikutusten arvioinnin.

Toimenpiteet ja tulokset
Osallistuttiin Höylä IV johtoryhmän kokouksiin toukokuussa ja lokakuussa.
Keväällä käynnistyi vuoden 2018 kehityshankkeeksi sovitun ammattilaisille suunnatun ilmavesilämpöpumppu-öljy -hybridijärjestelmien teknisen ohjeen (TS-13) uudistaminen. Höylä IV kehityshankkeeseen varattu alihankintaresurssi kohdistui tähän hankkeeseen. Suunnitelman mukaisesti Motiva osallistui ohjausryhmän työskentelyyn sekä asiantuntijana ko. työn sisällön ohjaamiseen. Ohjeen sisällysluetteloa ja sisältöä käsitellyt ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin kesäkuun alussa. Ohje valmistui joulukuussa 2018 ja julkaistaan vuoden 2019 alussa ohjeiden
yhteydessä verkko-osoitteessa: https://www.ley.fi/julkaisut/.
Suunnitelman mukaisesti projektin resurssia kohdistettiin myös Höylä-sopimuksen vaikutustenarvioinnin.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.
2.2.7

Kiinteistöala (TETS)

Asetetut tavoitteet
Energiatehokkuussopimustoiminnan kolmas kausi vuosille 2017–2025 käynnistyi vuoden 2017
alussa. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman tavoitteena on saada vähintään 60 % RAKLI
ry:n jäsenyhteisöjen toimenpideohjelman piiriin kuuluvan kiinteistökannan yhteenlasketusta
huoneistoalasta mukaan sopimukseen vuoden 2017 alussa ja vähintään 80 % vuoden 2018 loppuun mennessä. Kattavuustavoite saavutettiin jo vuoden 2017 aikana.
Vuonna 2018 painopisteenä on tukea sopimukseen liittyneitä toimijoita sopimuksen toimeenpanossa siten, että yritykset saadaan heti liittymisensä jälkeen toteuttamaan ja raportoimaan energiansäästötoimenpiteitä ja täyttämään myös muut sopimusvelvoitteet. Työtä tehdään
yhteistyössä tilaajan ja RAKLIn kanssa. Työ sisältää mm. viestimistä hyvistä käytännöistä, sekä
osallistumisen toimitilojen energiatehokkuussopimukseen liittyneille toimijoille ja heidän
yhteyshenkilöilleen järjestettävien yhdyshenkilöpäivien järjestelyihin ja ohjelmaan yhteistyössä
RAKLIn kanssa. Osallistutaan myös sopimustoiminnan eri toiminta-alueiden (kuntaorganisaatio,
elinkeinoelämä, asukkaat) verkostoitumistilaisuuden suunnitteluun ja järjestämiseen (ks. luku
2.2.5).
Tavoitteena on myös käynnistää kehityshanke (esim. aurinkosähkö toimitiloissa, kulutuksen
normitus, keittiöiden energiatehokkuus ja ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmien ylläpito), jonka tulokset tukevat sopimuksen käytännön toimeenpanoa. Kehityshankkeen käynnistyminen edellyttää lisäksi myös yritysten rahoitusta.

Toimenpiteet ja tulokset
Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman kattavuudelle asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin jo vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana toimenpideohjelmaan liittyi 7 uutta yritystä, joissa oli
yhteensä 48 toimipaikkaa. Vuoden 2018 loppuun menneessä toimenpideohjelmaan oli liittynyt
56 yritystä ja niiden 1 245 toimipaikkaa, kun edellisen sopimuskauden lopussa mukana oli 48 yritystä ja 919 toimipaikkaa. Toimialakiinteistöjen toimenpideohjelman vuoden 2018 loppuun
mennessä liittynyt energiankäyttö on kasvanut lähes puolella ja koko kiinteistöalan sopimuksen
yli kolmanneksella verrattuna edellisen sopimuskauden lopun tilanteeseen vuonna 2016.
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Toimijoita neuvottiin ja tuettiin edelleen energiatehokkuussopimuksiin liittymiseen ja toimenpideohjelman vuosiraportointiin liittyvissä kysymyksissä.
Koko kiinteistöalan kattava ohjausryhmä järjestettiin vuoden 2018 aikana kaksi kertaa maaliskuussa ja marraskuussa, johon molempiin osallistuttiin asiantuntijasihteerinä. RAKLI järjesti
toukokuussa Kiinteistöalan yhdyshenkilöpäivän, Energiatehokkuuspäivä, jonka suunnitteluun ja
toteutukseen osallistuttiin. Lisäksi sopimustoimintaa ja sen tuloksia tuotiin esille osallistumalla
mm. tammikuussa kylmätekniikan koulutuspäiville (jaossa sopimuksiin liittyvää aineistoa) sekä
maaliskuussa sisäilmastoseminaariin (osallistujia 1 300), jossa erityisesti kiinteistö- ja kunta-ala
sopimustoiminta oli esillä Motivan esittelypisteessä. Kiinteistöalan sopimustoimintaa esiteltiin
myös helmikuussa Puolan suurlähetystön organisoimassa ministeriöiden (YM ja TEM) ja Motivan
kanssa järjestetyssä tapaamisessa Puolan rakennusten energiankäyttöön ja rakentamisen ohjaukseen liittyvien viranomaisten kanssa.
Aiempien vuosien tapaan seuranta-apu@motiva.fi -sähköpostipalvelu tarjosi tukea raportointiin. Vuoden 2017 tietojen raportointi päästiin aloittamaan myöhässä ja raportointiaikaa jatkettiin poikkeuksellisesti toukokuulle. Vaikka raportoijilla oli normaalia lyhyempi aika raportoida,
raportointiaste oli hyvä (97 %). Myös vuosiraporttien tarkastus ja tarkennuspyyntöjen lähettäminen oli raportointiaikataulun siirtymisen vuoksi poikkeava. Tarkastus tehtiin vasta kesälomien jälkeen. Kooste toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuoden 2017 tuloksista julkaistiin sopimustoiminnan internetsivuilla joulukuussa ja tuloksista tiedotettiin toimijoille erikseen uutiskirjeellä. Vuoden 2017 tuloksia esiteltiin myös koko kiinteistöalan ohjausryhmässä marraskuussa.
TETS-alueelle liittynyt Suomen Yliopistokiinteistöt oli esimerkkinä myös Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus -hankkeessa ja siitä julkistiin keväällä case-esimerkki KylmäExtra 1/2018
lehdessä (s.38). Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman alueelta julkaistiin alkuvuonna myös
yritystarina: OP Kiinteistösijoitus: kannattavia investointeja energiatehokkuuteen.
Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman alueella ei yrityksistä huolimatta saatu käynnistettyä kehityshanketta vuoden 2018 aikana. Asiakkaan kanssa sovitusti kehityshankkeeseen varattu resurssi käytettiin energiatehokkuuden oheishyötyihin kiinteistöalalla liittyvään taustaselvitykseen, joka työ käynnistettiin joulukuussa ja joka jatkuu vuona 2019.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

2.3

Arvioidut vaikutukset

Energiatehokkuussopimuksilla on keskeinen rooli energiatehokkuusdirektiivin (EED) 7 artiklan
toimeenpanossa ja ko. artiklan sitovan kansallisen energiansäästötavoitteen tavoitteen saavuttamisessa. EED toimeenpanoilmoituksen (5.12.2013) ja sen revision (5.6.2014) mukaisesti sopimustoiminnalla vuonna 2020 saavutettavat säästöt kattavat yli puolet Suomen 7 artiklan mukaisesta
kumulatiivisesta tavoitteesta. Energiatehokkuussopimuksilla on merkittävä rooli myös joulukuussa 2018 voimaan tulevan uudistetun energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan seuraavan velvoitekauden tavoitteen saavuttamisessa. Sopimustoimintaan liittyneiden toimijoiden 2014–2017
toteuttamat energiatehokkuustoimenpiteet kattoivat jo yli kaksi kolmasosaa EED 7 artiklan mukaisesta sitovasta kumulatiivisesta tavoitteesta (48,99 TWhkum) koko velvoitekaudella 2014−2020.
Energiatehokkuusdirektiivin 7 artikla asettaa tiukat vaatimukset myös toimenpiteiden seurannalle ja todentamiselle ja vaatimukset tiukkenevat entisestään uusitun direktiivin myötä. Energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvä vuosittainen kattava ja luotettava raportointi on
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keskeistä Suomen sitovan kumulatiivisen energiansäästötavoitteen toteutumisen hyväksyttävässä seurannassa ja todentamisessa.
Energiatyöohjelmassa esitettävät energiatehokkuussopimustoiminnan vaikutustenarvioinnin periaatteet vastaavat aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) tavoitteiden seurannan mukaista laskentaa. Säästövaikutukset tuleville vuosille on arvioitu aiempien vuosien toteutuneeksi
raportoitujen säästöjen perusteella ja periaatteet on kuvattu liitteessä 3 olevissa sopimusalakohtaisissa arvioissa. Mukana arvioissa ovat kaikki toteutetuksi raportoidut toimenpiteet sopimuskausilta 1997–2007, 2008–2016 ja 2017-2025, joiden säästövaikutus on voimassa tarkasteluvuosina 2020 ja 2025.
Teollisuuden ja palvelualan arviot eivät sisällä sopimusten piirissä toteutetuissa tuetuissa
energiakatselmuksissa havaittujen toimenpiteiden vaikutuksia, vaan niiden vaikutukset sisältyvät
ainoastaan teollisuuden sekä yksityisen ja julkisen palvelualan energiakatselmustoiminnan arvioihin. Edellä kuvatusta käsittelytavasta johtuen tässä raportissa esitetyissä energiakatselmustoiminnan ja energiatehokkuussopimustoiminnan vaikutusarvioissa ei ole päällekkäisyyttä.
Energiapalveludirektiivin tavoitekausi 2008-2016 on päättynyt. Arvioissa ei siksi enää esitettä säästöjä jaettuna ’ESD’ (päästökaupan ulkopuolella oleva loppukäyttö ESD määrittelyn mukaan) ja ’Ei ESD’ säästöihin. Arvioi ei aiemminkaan vastannut EU:n taakanjakopäätöksen mukaista
jakoa päästökaupan ja ei-päästökaupan välillä. Erilaisista määrittelyistä ja laskentajaksoista johtuen eri tarkoituksiin tehdyt vaikutusarviot tuetun energiakatselmustoiminnan ja energiatehokkuussopimusten vaikutuksista eroavat toisistaan.
Öljyalan Höylä IV -sopimuksen arvioissa on esitetty myös edellisten Höylä-ohjelmien (I, II ja
III) vaikutus. Öljyalaa koskevan Höylä-sopimuksen osalta arvio sisältää vain kattilavaihtojen vaikutukset.
Energiatehokkuussopimustoiminnan vaikutuksia seurataan Motivassa yritys-/yhteisökohtaisen vuosiraportoinnin tulosten kautta. Mukana liitteessä 3 on myös ympäristöministeriön vastuulla olevan kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen kuuluvan vuokra-asuntoyhteisöjen
toimenpideohjelman (VAETS) vaikutukset.
Vuosiraportoinnin kattavuus on pääsääntöisesti eri sopimusaloilla korkea, joten tulokset
vastaavat kattavasti sopimustoimintaan liittyneiden tietoja. Toisaalta on selvää, että kaikki liittyneet eivät raportoi kattavasti toteuttamiaan toimenpiteitä, joten siinä mielessä voidaan arvioida,
että tulokset olisivat vielä paremmat, jos kaikki liittyjät raportoisivat kaikki toteuttamansa energian käyttöä tehostavat toimenpiteet.
Vuonna 2020 energiansäästövaikutus ilman energiapalvelujen ja Höylä IV -sopimuksen asiakaspään sekä Höylä-sopimusten kattilavaihtojen säästöjä on arvioitu olevan noin 22,4 TWh/a ja
vuonna 2025 noin 23,9 TWh/a. Sähkön osuus tästä säästöstä on noin neljännes. Vuoden 2020
säästöarviosta energiavaltaisen teollisuuden osuuden on arvioitu olevan 66 % ja vastaavasti vuoden 2025 arviosta 59 %. Seuraavaksi eniten säästöjä arvioidaan syntyvän energiantuotannon toimenpideohjelman alueella, jonka osuus vuoden 2020 säästöarviosta on 19 % ja vastaavasti vuoden 2025 arviosta 25 %.
Tulevien vuosien säästöarvioissa (ex ante) tapahtuu useimmiten vuosittain tehtävissä arvioissa muutoksia sekä ylös- että alaspäin, koska arvioita tarkennetaan sopimuskaudella raportoitujen tietojen pohjalta. Muutoksia tapahtuu myös ex-post arvioissa, mikäli toimijat esimerkiksi
raportoivat aiemmilta raportointivuosilta raportoimatta jääneitä toimenpiteitä.
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Elinkeinoelämän, kunta-alan ja kiinteistöalan sopimustoiminnan tuloksena syntyvän CO2-vähenemän arvioidaan vuoden 2020 lopussa olevan yhteensä noin 5,4 ja vuonna 2025 noin 5,8 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa, kun laskennassa käytetään keskimääräiseen sähköntuotannon
päästöihin perustuvaa kerrointa 164 kgCO2/MWh. Vastaavat vähenemät marginaalipäästökertoimella 600 kgCO2/MWh ovat 7,9 vuonna 2020 ja vuonna 2025 8,5 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa.
Edellä olevien sopimusalueiden lisäksi energiansäästöä ja päästövähenemiä tuottaa myös
työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön vastuulla oleva Höylä-sopimus. Höylä-sopimuksen sisältämien asuinrakennuksiin kohdistuvien öljykattiloiden vaihtojen säästöarvio on esitetty liitteessä 3. Kun otetaan huomioon myös aiemmat Höylä-ohjelmat, ja näiden sisältämät kattilavaihdot asuinrakennuksissa vuodesta 1997 lähtien, on säästövaikutuksen arvioitu olevan
vuonna 2020 noin 1,47 TWh/a ja 1,52 TWh/a vuonna 2025. Vastaava päästövähenemä on vuonna
2020 vajaa 0,38 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa. Vuodesta 2008 lähtien (Höylä III ja Höylä IV) saavutetun säästön osuus tästä säästöstä ja päästövähenemästä on arvioitu olevan noin viidennes.
Energiapalvelujen toimenpideohjelman ja Höylä-sopimuksen asiakaspäätä koskevaa energiansäästöarvioarvio on esitetty liitteen 3 yhteenvetotaulukossa. Vuosittainen säästövaikutus asiakaspään toimille arvioidaan vuonna 2020 olevan yhteensä noin 1,1 TWh, mistä Energiapalvelujen
toimenpideohjelman asiakaspään toimien osuus on lähes 90 %.
Kasvihuonekaasupäästöjen päästövähenemien arvioinneissa on käytetty sähköenergian
marginaalikertoimena 600 kgCO2/MWh. Tämä CO2-kerrroin vastaa työ- ja elinkeinoministeriön
2015, 2017 ja 2019 taakanjakosektorin Policies&Measures (PaMs) raportoinnin päästövähenemälaskennassa käyttämää sähkön marginaaliperusteista päästökerrointa.
Tarkemmat tiedot laskennan lähtökohdista, säästö- ja päästövähennysarvioista vuosina
2020 ja 2025 löytyvät sopimusalojen projektikohtaisista vaikutusarvioista liitteestä 3. Kuvaus
energiapalvelujen ja Höylä-sopimuksen asiakaspään toimien arviointimenetelmästä löytyy keväällä 2017 tehdyn kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP-4) liitteestä 2. Yhteenveto
energiatehokkuussopimustoiminnan säästö- ja päästövähennysarvioista vuosille 2020 ja 2025
löytyvät myös kaikkien projektien yhteenvetotaulukosta liitteen 3 alusta.
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3

ENERGIAKATSELMUS- JA ANALYYSITOIMINTA

3.1

Toiminta-alueen yleiskuvaus ja toiminnan painopisteet

Kuva 4

Energiakatselmus- ja analyysitoiminta 2018

Energiakatselmus- ja analyysitoiminnan volyymit on saatava kasvuun. Nopeiden vaikutusten aikaansaamiseksi toiminnassa painotetaan markkinointia. Keskipitkien vaikutusten aikaansaamiseksi kehitystyössä katsotaan tulevaisuuteen kehittämällä katselmustoimintaa asiakkaalle ja
katselmoijalle enemmän arvoa tuottavammaksi.
Tämän toiminta-alueen painopisteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen:
1. Markkinointiin panostaminen. Hyödynnetään kanavina nykyistä enemmän mm. alueellisia
kehitysyhtiöitä, ammattikorkeakouluja ja suoria kontakteja pk-yrityksiin ja kuntiin. Markkinoinnin tukena ovat uusi teollisuuden 2-vaiheinen katselmus- ja analyysimalli, tuore energiatehokkuussopimuskausi ja uusiutuvan energian kuntakatselmus-projektissa vuonna 2017
laadittu markkinointimateriaali ja esimerkit hyvistä käytännöistä.
• Katselmusmarkkinointi oli aktiivista ja toteutui suunnitellusti. Motiva myös avusti
ja toimitti materiaalia katselmusmarkkinointiin Energiaviraston käynnistämän alueellisen toiminnan toimijoille.
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2. Kehitystyön ytimessä ovat tulevaisuuden tilaajatarpeet, laadun parantaminen jatkotoimien
(investointien) helpottamiseksi sekä digitaalisuuden lisäämisen mahdollisuuksien selvitys
• Kehitystyössä uusi 2-vaiheinen teollisuuden energiakatselmusmalli saatiin käyttöön suunnitellusti. Kehitystyön kruununa järjestettiin joulukuussa Hackathon-tilaisuus, jonka tuloksena saatiin runsaasti ideoita ja ratkaisuja katselmustoiminnan
kehittämiseen. Tavoitteena oli katselmusmäärien kasvu ja arvonluonnin kasvattaminen kaikille osapuolille.
3. Erityisesti kunta- ja pk-teollisuussektorin herättely ESCO- ja energiapalveluihin viestinnällä
ja esimerkkien avulla
• Eskon-päivän seminaari energiatehokkuuspalveluiden toimittajille ja tilaajille verkotti toimijoita ja edisti markkinoiden kasvua. Green Energy Cases -sivustolle saatiin uusia esimerkkejä ja ESCO-yritysten tietoja tilaajien hyödynnettäväksi.

3.2
3.2.1

Toiminta-alueen projektit
Katselmus- ja analyysitoiminnan toteutus

Koulutus
Asetetut tavoitteet
Energiakatselmoijien peruskurssi järjestetään 2-päiväisenä + yleisohjeiden webinaari. Kurssilaiset
suorittavat tentin pätevyyden saamiseksi. Kurssin tentin sisällön tarkistusta jatketaan edellisvuodesta ja tenttiä päivitetään. Vuoden 2018 aikana järjestetään yksi peruskurssi, joka ajoittuu syksyyn. Tavoitteena on kouluttaa vuoden 2018 aikana noin 50 uutta energiakatselmoijaa.
Kurssin sisältöä ja kurssimateriaaleja päivitetään mm. teknologian kehittymisen johdosta,
2017 saadun kurssipalautteen pohjalta sekä alkuvuonna 2018 tehtävien kehitystöiden esim. yleisohjepäivitys perusteella. Peruskurssilla nostetaan esiin myös uusi teollisuuden 2-vaiheinen malli.

Toimenpiteet ja tulokset
Energiakatselmoijien peruskurssi järjestettiin suunnitelman mukaisesti lokakuussa. Kurssin osallistujamäärä oli 42 jääden hieman asetettua tavoitetta pienemmäksi. Uusia katselmoijapätevyyksiä myönnettiin yhteensä 35 henkilölle, joista L-pätevyyksiä 18 ja S-pätevyyksiä 17.
Kurssi toteutettiin edellisvuosien tapaan kahdessa osassa, webinaari ja 2-päiväinen kurssi.
Johdantona varsinaisiin kurssipäiviin webinaarissa käsiteltiin TEM yleisohjeet. Myös kurssin tentti
toteutettiin kaksiosaisena, josta ensimmäinen osa oli sähköisenä tenttinä suoritettava yleinen osa
ja toinen osa kurssin jälkeen etätehtävänä suoritettavat S- tai L-osuudet. Lokakuussa pidetyn kurssin tentit on palautettu marraskuun loppuun mennessä ja tentit on tarkastettu sovitussa aikataulussa.
Peruskurssista saatu palaute vastasi aikaisempien vuosien palautetta yleisarvion keskiarvon
ollessa 3,2. Saatu palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 2019 kurssin suunnittelussa.
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Laadunvarmistus
Asetetut tavoitteet
Kaikille energiakatselmusraporteille suoritetaan ennakkotarkastus, kun ne tulevat Motivaan siirtopalvelun kautta. Tarkastuksesta annetaan palaute Tekesiin maksatusta varten. Mikäli raportti
ei täytä katselmusohjeiden vaatimuksia, Motiva neuvoo katselmoijaa raportin parantamisessa ja
hyväksytyksi saattamisessa.
Jokainen katselmusraportti käy läpi myös normaalin laajemman laadunvarmistuksen ja
niistä annetaan palautetta katselmoijalle tarpeen mukaan. Raporttitarkastusten tai asiakkaan
laadunvalvontapalautteen esiin nostamat tarpeet neuvonpidoista ja palautekeskusteluista toteutetaan tarpeen mukaan katselmusten laadun ja tuloksellisuuden kehittämiseksi sekä asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Laadunvarmistustoiminnan ja katselmustukien maksatukseen liittyviä toimintamalleja kehitetään edelleen yhteistyössä Tekesin (1.1.2018 alkaen Business Finland) ja TEM:n kanssa.
Laadunvarmistuksen havaintoja hyödynnetään katselmoijakoulutuksessa ja katselmustoiminnan kehitystyössä.

Toimenpiteet ja tulokset
Laadunvarmistuksen toimintamenettelyä Business Finlandin kanssa vakiinnutettiin ja edelleen
parannettiin säännöllisen tiedonvaihdon avulla.
Kaikille saapuneille katselmusraporteille on tehty tulosten seurantaan liittyvien asioiden tarkastus, tiedot on kirjattu seurantajärjestelmään ja tehty raporttien ennakkotarkastus laadun varmistamiseksi. Ohjeistuksen laatuvaatimukset täyttäneistä raporteista on annettu Business Finlandille tuen maksatusta puoltavat lausunnot ja laatupuutteita sisältäneistä raporteista yhteydenottopyynnöt Motivaan.
Palvelukiinteistöjen osalta vuoden aikana laadunvarmistuksen piirissä on ollut yhteensä 24
palvelukiinteistöjen raporttia. Näistä on tarvittaessa annettu kirjallista laatupalautetta. Yksi raportti tarkistetuista ei täyttänyt laatuvaatimuksia ja siitä annettiin korjausvaatimukset. Korjaukset
tähän raporttiin saatiin vuodenvaihteessa, jonka jälkeen katselmus hyväksyttiin laatuvaatimusten
mukaiseksi.
Teollisuuden ja energia-alan laadunvarmistus on perustunut raporttien läpikäyntiin sekä palautteen antamiseen katselmoijille. Laadunvarmistuksessa on tarkastettu kaikki tarkastukseen
tulleet kolme katselmusraporttia. Kaksi raporttia täytti laatuvaatimukset ja niistä annettiin kirjallinen ja suullinen laatupalaute katselmoijayritykselle. Yhdessä raportissa oli merkittäviä laatupoikkeamia ja siitä annettiin korjausvaatimukset. Prosessi jatkuu vuodelle 2019. Raportit tulivat kahdelta katselmoijayritykseltä. Katselmuksista kaksi oli teollisuuden energia-analyyseja ja yksi kaukolämpökatselmus. Laadunvarmistukseen ei ole vielä saapunut kaikkia vuonna 2017 tukipäätöksen saaneita raportteja.
KuntaPro kilpailuttaa yhteishankintana useiden kuntien energiakatselmukset vuonna 2019.
Loppuvuodesta avustettiin tarjouspyynnön laadinnassa pyrkien varmistamaan tulevien katselmusraporttien laatua jo etukäteen tarjouspyynnössä esitettävin vaatimuksin.
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Markkinointi
Asetetut tavoitteet
Katselmuksia markkinoidaan erityisesti kunnille ja teollisuuden pk-yrityksille yhdessä uuden energiatehokkuussopimuksen kanssa. Markkinointi toteutetaan henkilökohtaisin tapaamisin (kuntasektori, yritykset, konsultit), uutiskirjeiden23 avulla, lehtiartikkeleilla sekä erilaisten tapahtumien
kautta. Asiakkaiden ja katselmoijien kysymyksiin katselmuksiin liittyviin asioihin vastataan puhelimessa ja sähköpostitse. Teollisuuden pk-yrityksille kehitettävää 2-vaiheista mallia markkinoidaan sen valmistuttua ja kun tietoa pilottikohteiden tuloksista on käytettävissä.
Oppilaitosyhteistyötä jatketaan ja katselmusten markkinoinnissa hyödynnetään myös alueellisten kehitysyhtiöiden sekä toimialaliittojen viestintäkanavia sekä luennointi- ja seminaariesiintymisiä. Katselmustoiminnan www-sivuja päivitetään ja kehitetään. Esimerkkikortteja tuotetaan www-sivuille, jos selvästi aikaisempaa täydentävää ja arvokasta kohdeaineistoa tulee
esille.
Helmikuussa 2018 järjestetään katselmustoiminnan workshop-tyyppinen ajankohtaisseminaari, jonka tarkoituksena on myös kerätä tietoa katselmoijien tarpeista ja katselmustoiminnan
kehittämisajatuksia. Workshopiin liittyen toteutetaan myös kysely katselmustoiminnan kehitystarpeista sekä katselmusten tilaajille että katselmoijille.
Yhteistyössä sopimustoiminnan kanssa järjestetään verkostoitumistilaisuus kunta- ja yrityssektoreille, jossa markkinoidaan myös katselmustoimintaa (ks. luku 2.2.5).

Toimenpiteet ja tulokset
Katselmusten markkinointi on toteutunut vuonna 2018 suunnitelmien mukaisesti. Markkinoinnin
merkittävimpiä tapahtumia ovat olleet:
• Katselmoijien ajankohtaisaamupäivä 8.2.2018 (34 hlö)
• kevään ja syksyn ajankohtaisuutiskirjeet katselmoijille
• Webinaari 2-vaiheisesta kat-mallista ja laskurista (70 hlö)
• Osallistuminen Energia2018 messuille
• Kunta-yritys yhteistilaisuutta (”Kotka2025”) 23.8.2018
Katselmuksia on markkinoitu ja esitelty erilaisten esiintymisten yhteydessä mm.
• Motivan Energiatehokas Vesihuoltolaitos-loppuseminaari 30.1.2018 (90 hlö)
• Vesihuolto2018-tapahtuma 24.5.2018 (150-200 hlö)
• ENE-neuvonnan aamupäivä 29.5.2018 (30 hlö)
• ENE-neuvonnan aamupäivä 31.10.2018 (23 hlö)
• Hinku-kevätpäivät 18.4.2018
• Sähkövoimateekkarit-luento 10.4.2018
• Sisäilmastoseminaari 2018 15.3.2018
• AEL Energy Manager koulutus 29.8.2018
• VVY:n sähkö- ja automaatiopäivät 4.10.2018
• Oulun energiaseminaari 27.9.2018
• Lapin energia ja kiertotalouspäivä 15.11.2018

2
3

http://uutiskirje.motiva.fi/archive/show/2426812
http://uutiskirje.motiva.fi/archive/show/2859743
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Katselmuksia on esitelty mm. seuraavissa tapaamisissa
• Konsulttitapaaminen Maintpartner
• Hinku-tapaaminen (SYKE) 17.4.2018
• KEHÄ-hankkeen ohry 29.5.2018
• Energiatehokkuuskoulutus Lakeuden Etappi Oy:n henkilökunnalle 10.11.2018
Kuntamedian vierailussa Motivassa 11.4.2018 yhtenä aiheena oli energiakatselmukset. Vesitalouslehden energia-aiheiseen numeroon kirjoitettiin asiantuntija-artikkeli, jossa kerrottiin
myös energiakatselmuksista. Lisäksi useita katselmusaiheisia nostoja on tehty Motivan sosiaalisen median kanaviin (Twitter, LinkedIn), vastattu yhteydenottoihin s-postilla ja puhelimitse ja päivitetty katselmusten www-sivuja. Katselmusaiheet ovat esillä myös energiatehokkuussopimusten
ja energianeuvonnan uutiskirjeissä.
Alkuperäisen suunnitelman lisäksi osallistuttiin tilaajan kanssa sovitusti Energiaviraston alueellisen toiminnan palavereihin ja toimitettiin markkinointimateriaalia tavoitteena auttaa ja edistää alueellisten toimijoiden energiakatselmusmarkkinointia kunnille ja yrityksille.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat tilaajan kanssa sovituin muutoksin pääosin suunnitellusti.
3.2.2

Katselmustoiminnan kehitystyö

Asetetut tavoitteet
Kehitystyön tavoitteena on energiakatselmustoiminnan jatkuva kehittäminen vastaamaan katselmuksia tilaavien ja katselmuksia tekevien osapuolten tarpeita sekä katselmuksista saatavien tulosten hyödyntämistä.
Jatkuvana prosessinomaisena kehitystyönä 2018 tulee olemaan mm. katselmustoiminnan
yleisohjeen päivitystyöt, katselmoijien ekstranetin työkalujen päivittäminen ja edelleen kehittäminen mm. saadun palautteen perusteella sekä erilaiset asiasisällön päivitystarpeet Motivan
www-sivustolle.
Projektimaisia kehitystöitä vuodelle 2018:
Viimeistellään uuden 2-vaiheisen katselmusmallin kehitystyö tekemällä case-kortit pilotkatselmuksista sekä laatimalla esimerkkiraportti malliksi. Esimerkkiraporttia tarvitaan laadun parantamiseksi ja laadunvarmistuksen helpottamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan aikatauluista
riippuen em. työt käynnistyvät jo 2017 puolella.
Edistetään katselmuksissa havaittavien toimenpiteiden etenemistä toteutusvaiheeseen parantamalla niiden laatua ennakkotarkastusmenettelyn avulla, uuden tarkemman ohjeistuksen,
esityspohjan ja laadittavien esimerkkien avulla sekä mahdollistamalla energiatehokkuusinvestoinnin esisuunnittelu- tai jopa suunnittelutyön tukemista teollisuuden 2-vaiheisen mallin toisessa vaiheessa. Tämä mahdollisuus ja tahtotila sille selvitetään yhdessä Energiaviraston ja TEM:n
kanssa 2018.
Digitaalisen katselmusalustan ja -työkalujen mahdollisuuksien, hyötyjen ja kustannusvaikutusten selvittäminen. Selvitetään mahdollisuudet, tarve, hyödyt ja kustannukset energiakatselmusten toteuttamiseksi edes osin digitaalisella energiakatselmusalustalla, joka olisi helposti päivittyvä/päivitettävä esim. energian kulutus- ja kustannustietojen, jakaumien ja toimenpide-ehdotusten säästöpotentiaalien osalta. Tilaaja voisi myös itse päivittää tietoja tai antaa halutessaan
alustan tiedot avoimesti laitetoimittaja/konsulttiyrityksen käyttöön, joka voisi siitä etsiä itselleen
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liiketoimintamahdollisuuksia ja asiakkaalle energiansäästöä. Selvitetään myös erilaisten digitaalisten katselmustyökalujen hyötyjä.
Selvityksen tekeminen/teettäminen energiakatselmuksista, tilaajien katselmustarpeesta,
työn suoritustavasta ja tulosformaateista tulevaisuudessa. Selvitetään tilaajapuolelta myös resurssitehokkuuskatselmukseen liittyvää tarvetta ja näkemyksiä energia- ja materiaalikatselmoinnin yhdistämisestä. Selvityksellä on liittymäpintaa em. digitalisaatiomahdollisuuksien kartoitukseen.

Toimenpiteet ja tulokset
Uusi 2-vaiheinen pk-teollisuuden katselmusmalli viimeisteltiin ja ohjeistus julkaistiin4 keväällä. Pilot-katselmuksesta julkaistiin case-kortti5. Mallista viestittiin67 Motivan kanavien kautta ja siitä
järjestettiin tarvittavat koulutukset (TEM, Energiavirasto ja Business Finland) sekä webinaari energiakatselmoijille (osallistujamäärä 70 hlö).
Samassa webinaarissa julkaistiin myös energiansäästötoimenpiteiden taloudellisten tunnuslukujen laskuri8, joka oli viimeistelty alkuvuodesta.
Katselmusten www-sivuille ja yleisohjeisiin tehtiin runsaasti päivityksiä mm. Business Finlandiin, uuteen energiatukiasetukseen, uuteen katselmusmalliin ja laskuriin liittyen. Yleisohjeeseen tehtiin sisältöpäivityksiä myös mm. eri katselmusmallien pakollisten mittausten ja suositeltavien mittausten osalta. Uusista tukimahdollisuuksista keskusteltiin Energiaviraston kanssa ja
työ jatkuu eri tavoin 2019.
Selvitykset liittyen digitaaliseen katselmusalustan ja -työkalujen mahdollisuuksiin sekä katselmuksien tulevaisuuteen ja tarpeeseen toteutettiin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen pääosin joulukuussa järjestetyn Hackathonin avulla. Tilaisuudessa saatiin katselmoijien, tilaajien ja
alan opiskelijoiden ideoita, näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia mm. edellä mainittuihin tavoitteisiin. Tilaisuuden tulosten antia hyödynnetään 2019 jatkotoimissa ja mm. erilaisia teknisiä toteutusmahdollisuuksia ja niiden kustannuksia selvitetään tarkemmin.
Digitaalisuuden mahdollisuuksien selvittämiseen liittyivät myös opinnäytetyö digitaalisuudesta katselmustoiminnassa kansainvälisesti9 sekä tutustuminen mm. Enerkey- ja e2EnergyBalance-ohjelmistoihin ja niiden mahdollisuuksiin katselmustoiminnassa.
Kehitystyössä valmistauduttiin mm. sähköistymisen, älyverkkojen, kulutusjouston, energian
varastoinnin ja hajautetun energiantuotannon aiheuttamiin tulevaisuuden muutostarpeisiin

4

https://www.motiva.fi/files/14759/Teollisuuden_2-vaiheinen_energiakatselmus-_ja_analyysi_toteutus-_ja_raportointiohje.pdf
5
https://www.slideshare.net/MotivaOy/pkteollisuuden-energiakulut-hallintaan-valtion-tukemaenergiakatselmus
6

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2018/pk-yrityksille_uusi_kettera_energiakatselmus.12953.news
7
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2018/pk-yritysten_energiatalous_kuntoon_ammattilaiset_ja_valtio_avuksi.13546.news
8
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/laskentatyokalu_energiatehokkuustoimien_taloudellisen_kannattavuuden_tarkasteluun
9

https://www.theseus.fi/handle/10024/153371

46

katselmusten suorittamisessa tiedonhankinnalla ja asiantuntijatapaamisin sekä kv-yhteistyöhön
liittyvän European Utility Week-osallistumisen avulla.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti.
3.2.3

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Asetetut tavoitteet
Kuntakatselmusmarkkinointiin ja viestintään panostetaan. Kohderyhmänä ovat erityisesti energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden kuntien ja kaupunkien päättäjät, joille tarjotaan tietoa henkilökohtaisin kontaktein sekä uutiskirjein. Kaikille sopimuskunnille tehdään kysely uusiutuvan
energian kuntakatselmuksen (UEKK) hyödyntämisestä. Mukaan liitetään vuonna 2017 valmistunutta viestintämateriaalia. Tulosten taustoittamiseksi ollaan kyselyn jälkeen yhteydessä mahdollisimman moneen kuntaan henkilökohtaisesti.
UEKK-nettisivut pidetään ajan tasalla. Kunnille tiedotetaan Motivan työkaluista, jotka helpottavat katselmuksen markkinointia ja käynnistämistä. Samalla tuodaan esille toteutuneiden
katselmusten konkreettisia tuloksia, joita on kerätty myös jo aiempien vuosien aikana. Työssä
hyödynnetään vuoden 2017 aikana tehtyä esitystä ja kunnanedustajien haastatteluista tehtyjä
videoita.
Toimenpiteiden aktivoimiseksi ja kuntien sitouttamiseksi osallistutaan katselmusten työpajoihin ja purkutilaisuuksiin. Tässä tehdään yhteistyötä myös mm. Motivan julkisten hankintojen ja
alueellisten hankkeiden kanssa.
Kuntakatselmoijien kouluttamiseksi järjestetään yksi koulutustilaisuus Koulutukseen voi
osallistua myös verkon kautta. Kuntakatselmoijille järjestetään ajankohtaistietoisku webinaarina
loppuvuodesta.
Kuntakatselmusten tuloksia seurataan energiatehokkuussopimusten raportoinnin kautta ja
tilastotietoja toteutetuista katselmuksista päivitetään ja viedään tiedot Motivan nettisivuille. Laadun varmistamiseksi käydään läpi katselmusraportit ja annetaan tarvittaessa palautetta katselmoijalle toiminnan ja laadun parantamiseksi. Laadun varmistamiseksi annetaan tukea sekä kunnille että katselmoijille katselmusten käynnistämisessä ja toteuttamisessa.
Kuntakatselmuksen kehittämiseksi selvitetään ja arvioidaan UEKK:n ajantasaisuus ja hyödynnettävyys vuonna 2018, arvioinnin pohjalta kehitetään katselmusmallia tarvittaessa. Aiempina vuosina tehtyjen asiantuntijaselvitysten pohjalta on noussut esiin kehitettäviä kohteita kuntakatselmuksen käytännön toteutuksessa. 2018 näistä toteutetaan neljä kohdetta.

Asetetut tavoitteet yhteenvetona
Projektin tavoitteena on ylläpitää luotettavaa ja toimijoille hyödyllistä uusiutuvan energian kuntakatselmusjärjestelmää. Vuoden 2018 tavoitteet jatkavat suurelta osin aiempien vuosien tavoitteiden ja toiminnan pohjalta:
• Lisätä kuntien tietämystä kuntakatselmuksesta ja etenkin sen hyödyntämisestä
osana uusiutuvan energian tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä.
• Kouluttaa noin kymmenen uutta kuntakatselmoijaa ja aktivoida vanhoja kuntakatselmoijia
• Varmistaa katselmusten laatu
• Pitää toteutuneiden toimenpiteiden seuranta ajan tasalla (vuosiraportointi)
• Kuntakatselmusmallin kehittäminen
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Toimenpiteet ja tulokset
Koulutus
Kesän kuntakatselmoijakoulutus siirrettiin syksyyn vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Syksyn
koulutusta markkinoitiin aikaisempaa laajemmin, ja koulutukseen saatiin 14 osallistujaa, mikä on
tuplasti edelliseen vuoteen verrattuna.
Nykyisille kuntakatselmoijille tarkoitettu webinaari päätettiin lykätä alkuvuoteen 2019, jolloin koulutukseen on ajankohtaisia aiheita.
Markkinointi ja viestintä
Kysely KETS-sopimuskunnille uusiutuvan energian kuntakatselmuksen hyödyntämisestä päätettiin lykätä lähetettäväksi alkuvuonna 2019, koska vuonna 2018 on monia muita kyselyitä samalle
kohderyhmälle. Kysely valmisteltiin loppuvuodesta, jotta se voidaan lähettää heti vuoden alussa
2019.
Energiatehokkuussopimukseen liittyneille uusille kunnille lähetettävään viestiin lisättiin tietopaketti myös kuntakatselmuksesta.
”Vähähiilisyydellä alueellista kilpailukykyä”-verkostotilaisuutta10 valmisteltiin ja suunniteltiin yhdessä muiden Motivan hankkeiden kanssa. Tilaisuus pidettiin 23.8.2018 Kotkassa ja siihen
osallistui 53 henkilöä. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. uusiutuvan energian lisäämisen mahdollisuuksista osana Kotkan hiilineutraaliustavoitetta.
Kuntakatselmuksesta on tehty 2 omaa uutiskirjettä11 12 ja siitä on kerrottu myös kuntien
energiatehokkuussopimusten uutiskirjeissä.
Kuntakatselmuksesta laadittiin helmikuun lopussa debattikirjoitus, joka lähetettiin maakuntien mediaan. Kirjoitus sai laajasti näkyvyyttä ja julkaistiin muun muassa seuraavissa lehdissä: Lapin Kansa, Uusimaa, Länsi-Suomi ja Kaleva. Lisäksi Maaseudun tulevaisuus julkaisi alkuvuodesta
artikkelin kuntakatselmuksesta Motivan vinkistä.
Motiva järjesti 11.4. kuntamedian johdolle oman aamiaisinfotilaisuuden, jossa yksi aiheista
oli UEKK. Tilaisuudessa olivat paikalla Kuntalehden ja Kuntatekniikka-lehden päätoimittajat sekä
Kuntalehden tuottaja.
Kuntakatselmusta esiteltiin Ilmastonmuutoksen pysäytyspäivä -seminaarissa Lappeenrannassa 13 huhtikuussa noin 40 henkilölle.
Vuoden aikana on myös vastattu katselmoijilta tulleisiin kyselyihin erityisesti katselmuksen
toteuttamiseen ja tukihakemuksiin liittyen.
Loppuvuodesta tehtiin UEKK:sta podcast14, johon pyydettiin vieraaksi edustaja Lappeenrannasta, jossa oli juuri saatu katselmus valmiiksi. Podcastia markkinoitiin lähinnä verkkosivujen ja
twitterin kautta. Lisäksi loppuvuodesta valmisteltiin UEKK:sta yhteistyössä Kunta-TV:n kanssa

10

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/kotka_2025_elinvoimainen_kestavan_kehityksen_mallikaupunki._mission_impossible.879.html
11
http://uutiskirje.motiva.fi/archive/show/2421020
12
http://uutiskirje.motiva.fi/archive/show/2743683
13
http://www.wirma.fi/sites/default/files/ilmastonmuutoksen_pysaytyspaiva_19_04_2018.pdf
14
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/blogit_vlogit_ja_podcastit/tutkapari-podcastit/podcastit_2018/lappeenranta_poimii_hyodyt_uusiutuvan_energian_kuntakatselmuksesta.13818.news
48

lyhyt markkinointivideo, jossa mukana oli edustaja Kuopiosta, jonne myös valmistui katselmus
loppuvuodesta 2018. Kuvaus siirtyi aikataulusyistä tammikuulle 2019.
Seuranta ja laadunvarmistus
Seurantaan ja laadunvalvontaan kehitettyyn taulukkoon on lisätty uudet tiedot kuntakatselmuksiin liittyvistä tukihakemuksista, katselmoijista ja raporteista.
Raportointivuoden aikana laadunvarmistukseen tuli 4 TEM-tuettua sekä 7 ilman TEM-tukea
toteutettua kuntakatselmusraporttia. Laadunvarmistusta on tehty lähinnä TEM-tuetuille katselmuksille käymällä katselmusraportteja läpi ja antamalla niistä palautetta katselmoijille.
Kehittäminen
Kuntien aktivoimisen ja sitouttamisen edistämiseksi toimenpiteiden toteuttamiseen osallistuttiin
maalis- ja toukokuussa Lappeenrannan kaupungin kuntakatselmuksen työpajoihin. Kesän ja syksyn aikana Motivan edustaja osallistui etäyhteydellä sekä Lappeenrannan että Kuopion kaupungin kuntakatselmuksen tilaisuuksiin, minkä lisäksi autettiin Vantaan kaupunkia katselmuksen aloituksessa.
Kuntakatselmuksen kehittämisen osalta järjestettiin huhtikuussa palaveri Syken kuntakatselmoijien kanssa ennen kuin lähdettiin toteuttamaan projektisuunnitelmassa esitettyjä kehitystoimenpiteitä. Siinä esitetyt konsulttien näkemykset arvioidaan myöhempiä toimenpiteitä varten.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti muutamia aikataulumuutoksia lukuunottamatta. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen vastuu- ja yhteyshenkilö Motivassa on
1.7.2018 alkaen Milja Aarni.
3.2.4

Katselmustoiminnan kansainvälinen yhteistyö

Asetetut tavoitteet
Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on energiakatselmustoimintaan liittyvän kehityksen seuranta ja tiedottaminen suomalaisista hyvistä katselmuskäytännöistä. Vuonna 2018 hyödynnetään
2017 tilattavan selvityksen tuloksia ja seurataan edelleen digitalisaation kehitystä ja digitaalisten
työkalujen käyttöä katselmustoiminnassa kansainvälisesti. Oppia pyritään hyödyntämään kotimaisen katselmustyön kehityksessä.
Varataan mahdollisuus osallistua yhteen kansainväliseen aiheeseen liittyvään konferenssiin
ja pyritään tuomaan niissä esille myös suomalaisia käytäntöjä ja tuloksia.
Motiva (Hille Hyytiä) toimii tarvittaessa Energiaviraston apuna liittyen Clean Energy Ministerial - Energy Management Working Groupin toimintaan.

Toimenpiteet ja tulokset
Seurattiin suunnitelmien mukaan kansainvälistä katselmustoimintaa ja vastattiin tulleisiin Suomen katselmustoimintaa koskeviin kysymyksiin.
Kesäkuussa tavattiin Etelä-Korean energiaviranomaisia katselmustoiminnan tietojenvaihdon merkeissä Helsingissä 15.6.2018. Saatu materiaali on toimitettu Energiavirastolle.
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Suunnitelmissa ollut opinnäytetyö ”Digitaalisuus energiakatselmustoiminnassa kansainvälisesti” toteutettiin ja työn15 esittelytilaisuus pidettiin 9.8.2018. Työn tuloksia, joskin melko vaatimattomia sellaisia, hyödynnetään tulevaisuudessa katselmustoiminnan kehityksessä.
Marraskuussa osallistuttiin ”European Utility Week”-tapahtumaan, jossa mm. kuultiin kattavasti energiantuotannon, -siirron ja -jakelun tulevaisuudesta sekä digitalisoinnista. Tätä tullaan
hyödyntämään katselmustoiminnan tulevaisuuden sisältövaatimuksien kehittämisessä.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Osallistuminen Clean Energy Ministerial - Energy Management Working Group työhön poistettiin tilaajan kanssa sovitusti suunnitelmasta.
3.2.5

ESCO- ja energiatehokkuuspalveluiden viestintä

Asetetut tavoitteet
Tavoitteena on tarjota energiatehokkuuspalveluista perustietoutta potentiaalisille asiakkaille ja
palvelusta kiinnostuneille mahdollisille uusille palveluntarjoajille. Viestintä kohdistuu vuonna
2018 erityisesti kunta- ja yrityssektoreille. Viestinnällä välitetään tietoa ministeriön ESCO- ja energiatehokkuusinvestointitukien myöntämisperusteista ja yleisistä tukilinjauksista. Vuonna 2018
jatketaan hankerekisterin hankevolyymien kasvattamista yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Hankerekisteriin tulevista esimerkeistä viestitään tilaajille ja toimittajille. Osallistutaan kansainvälisiin ESCO-palvelua koskeviin kyselyihin ja yleiseen tiedonvaihtoon.
12.6.2018 järjestetään Eskon päivän seminaari, johon kutsutaan energiatehokkuuspalveluiden toimittajat ja tilaajat. Tilaisuudessa verkotetaan alan toimijoita, tuodaan esiin hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja. Kuntapuolen toimijoille viestitään tuotetusta julkisen sektorin markkinavuoropuhelumallista ja kannustetaan sen käyttöön.
Viestintää tehdään yhteistyössä Energiatehokkuus hankinnoissa-projektin (ks. 1.2.5) sekä
kunta-alan että elinkeinoelämän sopimustoiminnan projektien kanssa (ks. luku 2). Projektissa
osallistutaan myös verkostotilaisuuteen yhteistyönä kunta-alan, elinkeinoelämän ja kiinteistöalan
energiatehokkuussopimusten (ks. luku 2.2.5) sekä energiakatselmustoiminnan kanssa.

Toimenpiteet ja tulokset
Projektissa on suunnitelmien mukaisesti kartoitettu nykyisiä palveluntarjoajia, haravoitu toteutuneita hankkeita ja energiatehokkuuspalvelumarkkinoiden tilannetta. Palveluntarjoajille on viestitty mahdollisuudestaan markkinoida toteuttamiaan hankkeita Green Energy Cases sivustolla16
ja ESCO-yritysten tietoja on lisätty ja päivitetty ESCO-sivustolle17. ESCO- ja energiapalvelutoiminnan verkkosivuja päivitettiin ja sivustolle tuotiin lisää hanke-esimerkkejä.
Energiatehokkuussopimustoimintaa tukevien yrityskäyntien sekä lukuisten tilaisuuksien ja
esiintymisten yhteydessä on kerrottu ESCO-palvelusta ja ESCO-hankkeisiin saatavista tuista. Sähköpostilla ja puhelimitse tulleisiin kysymyksiin on vastattu.
Helmikuussa osallistuttiin Nordic EPC workshop – tilaisuuteen ja Energia2018- messuilla
Esco-toiminnasta kerrottiin Motivan osastolla.

15

https://www.theseus.fi/handle/10024/153371
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases
17
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuus-_ja_esco-palvelut/esco-yritykset_suomessa
16
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Eskon päivänä 12.6.2018 järjestettiin seminaari, johon kutsuttiin energiatehokkuuspalveluiden toimittajat ja tilaajat. Tilaisuudessa verkotettiin palvelun tarjoajia ja tilaajia (39 osallistujaa)
ja tuotiin esiin hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Energiaviraston pyynnöstä
toteutettiin suunnitelman ulkopuolelta ”draft”-versio julkisen puolen ESCO-sopimuspohjasta. Työ
liittyi direktiivin velvoitteeseen.
3.2.6

Alueellinen energiakatselmustoiminta (resurssivaraus)

Asetetut tavoitteet
Alueellinen energiakatselmustoiminta -projektin pilot-vaihe. Pilot-vaiheessa rakennetaan kevyt,
digitaalinen auditointityökalu pienempien pk-yritysten tarpeisiin ensimmäiseksi askeleeksi energiakatselmointiin. Alkuvuonna suunnitellaan katselmoinnin hallinnointi, sisältö ja toteutus sekä
valitaan ohjelmiston toimittaja.
Loppuvuonna viimeistellään katselmuksen kysymyspatteristo, ohjelmistotoimittaja toteuttaa sovelluksen ja Motiva pilotoi työkalun muutamassa kohteessa. Pilotointien jälkeen työkaluun
tehdään tarvittavat korjaukset, katselmuksen toteutukseen ja työkalun käyttöön laaditaan ohjeet
ja työkalu lanseerataan maakuntien alueellisien toimijoiden sekä muiden katselmoijien käyttöön
webinaarien ja viestinnän avulla.

Toimenpiteet ja tulokset
Auditointimalli- ja työkalu, sen sisältö ja toteutettavat ratkaisut suunniteltiin. Suunnitteluvaiheen
jälkeen koko auditointitoiminta päätettiin toteuttaa täysin sähköisin ratkaisuin. Auditointituen
hakemukset ja maksatukset sekä eri hyväksynnät hoituvat sähköisesti portaalin kautta. Itse auditointi ja raportointi suoritetaan mobiililaitteella sähköisesti suunniteltua auditointipohjaa hyödyntäen. Ohjelmistona hyödynnetään valmista kaupallista sovellusta edelleen parannettuna ja
räätälöitynä sen sisältö erikseen tuotettuna.
Vuoden 2018 aikana luotiin auditointimallin asiasisältö, kysymys- ja raporttirunko sekä tulospisteytykset valmiiksi ohjelmistotoimittajalle. Tulevia pilot-kohteita kartoitettiin ja niistä keskusteltiin. Työ ei edennyt tavoitteiden mukaisesti tästä eteenpäin Motivasta riippumattomista
syistä. Jatkotoimet voidaan suorittaa suunnitellusti vuoden 2019 aikana.

3.3

Arvioidut vaikutukset

Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman energiakatselmustoiminnan vaikutustenarvioinnin periaatteet vastaavat aiemmin voimassa olleen energiapalveludirektiivin (ESD) mukaista laskentaa eli
säästövaikutus lasketaan ennen-jälkeen tilanteesta. Säästövaikutukset tuleville vuosille on arvioitu aiempien vuosien arvioidun toteuman perusteella. Laskennan lähtökohdat ja periaatteet on
kuvattu liitteessä 3 olevissa katselmustoimintaa koskevissa arvioissa (teollisuus, yksityinen palveluala, kunta-ala).
Toimenpiteet on jaoteltu käyttöteknisiin toimenpiteisiin ja teknisiin toimenpiteisiin. Teknisille toimenpiteille on elinikänä käytetty EU:n komission energiapalveludirektiivin laskenta-menetelmäohjeessa esitettyä keskimääräistä 12 vuoden elinikää, joka erityisesti teollisuuden toimenpiteissä on konservatiivinen. Teollisuuden toimenpiteissä elinikä voisi olla teknisille toimenpiteille
pääosin 15 vuotta. Käyttöteknisille toimenpiteille elinikänä on käytetty viittä vuotta.
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Käyttöteknisten toimenpiteiden elinikä on lähtökohtaisesti komission ohjeessa kaksi vuotta,
mutta energianhallintajärjestelmän ja kulutusseurannan kanssa se voi pidentyä viiteen vuoteen.
Viiden vuoden käyttöteknisten toimenpiteiden käyttö perustuu siihen, että suurin osa energiakatselmuksista tapahtuu energiatehokkuussopimustoiminnan piirissä, missä kulutusseuranta ja
järjestelmällinen energia-asioiden seuranta ovat sopimusvelvoitteita.
Energiatehokkuussopimuksiin liittyvissä tuetuissa energiakatselmuksissa niiden säästöpotentiaalista toteutuvan osuuden arviointiin käytetään sopimusten vuosiraportoinnin kautta saatavaa toteutumatietoa. Muiden katselmusten säätöpotentiaalin toteutuma arvioidaan sopimusten vuosiraportoinnin kautta määritetyn toteutumaprosentin avulla. Teollisuuden säästöarviot
tulevaisuudessa tuetussa energiakatselmustoiminnassa ovat laskeneet merkittävästi, koska suurten yritysten energiakatselmuksia ei ole mahdollista enää tukea energiatehokkuusdirektiivin ko.
yrityksille kohdistuvan pakollisen katselmusvelvoitteen takia.
Kunta-alan, yksityisen palvelualan sekä teollisuuden (ei sisällä prosessiteollisuutta) tuetuissa
energiakatselmuksissa havaittujen säästötoimenpiteiden säästövaikutuksen arvioidaan vuonna
2020 olevan yhteensä noin 1,1 TWh/a, josta sähkön osuus on vajaa viidennes. Palvelualan osuus
säästöarviosta on 13 % (0,16 TWh/a). Teollisuuden vuoden 2020 arvioitu säästö on yhteensä
0,97 TWh/a. Vastaavasti CO2-vähenemä vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan yhteensä 0,27
miljoonaa CO2-tonnia vuodessa laskettuna sähkön keskimääräisellä CO2-päästökertoimella
(164 kgCO2/MWh) ja 0,36 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa laskettuna sähkön marginaaliperusteisella CO2-päästökertoimella (600 kgCO2/MWh). Vuonna 2025 energiakatselmustoiminnan vuotuisen energiansäästövaikutuksen (GWh/a) ja päästövähennysvaikutusten arvioidaan pienenevän (0,87 TWh/a, 0,2/0,27 milj. CO2-tonnia/a). Palvelualan säästöjen osuuden vuonna 2025 tuetun energiakatselmustoiminnan säästöistä yhteensä arvioidaan kasvavan 20 prosenttiin.
Energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointi perustuu energiakatselmusraporteissa
esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja niille arvioituihin säästövaikutuksiin sekä energiatehokkuussopimustoiminnan vuosiraportoinnin kautta saataviin toteutumatietoihin. Yksityistä palvelusektoria lukuun ottamatta valtaosa energiakatselmuksista on jo pitkään toteutettu energiansäästösopimuksiin liittyen. Arvioiden päällekkäisyys on vältetty siten, että teollisuuden ja palvelualan energiatehokkuussopimustoiminnan vaikutustenarvioinneissa liitteessä 3 ei oteta huomioon tuetuissa energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia, vaan ne on otettu
huomioon vain energiakatselmustoiminnan arvioissa.
Energiatyöohjelman sisältämän ESCO-toiminnan edistämisen energiansäästövaikutuksen
arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 0,16 TWh/a, mikä päästövähenemänä vastaa noin 0,04 miljoonaa
CO2-tonnia
vuodessa
(sähkön
CO2-päästökerroin
marginaaliperusteinen
600 kgCO2/MWh). Vuonna 2025 vaikutusten arvioidaan kasvavan yli puolitoistakertaisiksi.
Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen on arvioitu lisäävän uusiutuvan sähkön tuotantoa
231 GWh vuonna 2020 ja 305 GWh vuonna 2025. Lämmöntuotannoksi on arvioitu 3265 GWh
vuonna 2020 ja 4307 GWh vuonna 2025. Vastaavaksi päästövähennykseksi on arvioitu 0,9 milj.
CO2-tonnia/a v. 2020 ja 1,2 milj. CO2-tonnia v. 2025. Arvio on herkkä arviolle toimenpiteiden toteumasta ja jo yksittäiset suuret hankkeet vaikuttavat paljon keksiarvioihin, joilla arvio on tehty.
Tarkemmat tiedot laskennan lähtökohdista, säästö- ja päästövähennysarvioista vuosina 2020 ja
2025 löytyvät projektikohtaisista vaikutusarvioista liitteestä 3. Yhteenveto säästö- ja päästövähennysarvioista vuosille 2020 ja 2025 löytyy myös kaikkien projektien yhteenvetotaulukosta liitteen 3 alusta.
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4

UUSIUTUVAN ENERGIAN EDISTÄMINEN

4.1

Toiminta-alueen yleiskuvaus ja toiminnan painopisteet

Kuva 5

Uusiutuvan energian edistäminen 2018

Uusiutuvan energian toiminta-alueella on vuonna 2018 kaksi projektia, joissa molemmissa selvitetään informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta kuluttajaneuvonnassa.
Projektien taustalla ovat useat säädösohjauksen ja poliittisen ohjauksen keinot, joiden tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Näistä valtioneuvoston selonteko energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 painottaa informaatio-ohjauksen merkitystä hajautetun
ja pienimuotoisen uusiutuvan energian hyödyntämisen lisäämisessä sähkön ja lämmön tuotannossa. Kysyntäjoustopilotilla Energiavirasto osallistuu Valtioneuvoston kanslian kokeilukulttuurin
vahvistamista edistävään kärkihankkeeseen.
Tämän toiminta-alueen painopisteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen:
1. Selvittää neuvonnan (informaatio-ohjauksen) vaikuttavuutta uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja kysyntäjouston edistämisessä
• Kaikki projektin pilotit ovat vielä kesken, joten niiden vaikuttavuutta ei ole tässä
vaiheessa mahdollista arvioida.
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2. Lisätä sekä pientalo- että kerrostalokuluttajien tietoisuutta siitä, miten he voivat omassa
asumisessaan käyttää uusiutuvaa energiaa
• Tilaajan kanssa myöhemmin sovitun mukaisesti projektissa keskityttiin vain pientaloasukkaisiin, joiden tietoisuutta on pyritty lisäämään erilaisin informaatiokeinoin.
3. Selvittää eri informaatio-ohjauksen tapojen toimivuutta ja mahdollistaa uusien neuvontatapojen kokeilu. Näin saadaan uutta tietoa mahdollisimman tehokkaista kuluttajaneuvonnan
keinoista uusiutuvan energian edistämiseksi.
• Kahdella paikkakunnalla on kokeiltu/tullaan kokeilemaan erilaisia neuvontakeinoja
pientaloasukkaiden informoimiseksi. Kokeilujen vaikuttavuutta selvitetään ensi
vuonna, kun projektit saadaan valmiiksi.
• Projektien aloitukseen (kontaktien luonti, sopivien yhteistyökumppaneiden etsintä sekä aikataulujen yhteensovittaminen heidän kanssaan sekä neuvontamenetelmistä sopiminen) meni oletettua enemmän aikaa, kun aloitetaan uudella paikkakunnalla, jonka toimijoita ei entuudestaan tunneta.
4.2
4.2.1

Toiminta-alueen projektit
Uusiutuvaa energiaa kuluttajille

Asetetut tavoitteet
Tässä projektissa tavoitteena on selvittää uusiutuvan energian informaatio-ohjauksen vaikutusta
ja etenkin pidempiaikaista vaikuttavuutta. Projektin tuloksia käytetään tulevien vuosien uusiutuvan energian informaatio-ohjauksen projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Projektissa voidaan selvittää eri informaatio-ohjauksen tapojen toimivuutta ja kokeilla myös
uusia neuvontatapoja. Näin saadaan uutta tietoa mahdollisimman tehokkaista kuluttajaneuvonnan keinoista uusiutuvan energian edistämiseksi. Vaikka pääpaino onkin pientalokuluttajissa, pyritään hankkeessa lisäämään myös kerrostaloasujien tietoisuutta heidän mahdollisuuksistaan uusiutuvan energian käyttäjinä.
Projekti jakautuu kahteen alaprojektiin (A ja B). Alaprojektissa A tuotetaan yleistä uusiutuvan energian informaatiomateriaalia ja välitetään sitä eri kanavia pitkin ja neuvontakeinoja käyttäen valituille pilottialueille. Teemoina ovat ainakin aurinkolämpö, lämpöpumput, varaavat takat
(puu, ei pelletti), hybridiratkaisut, sähkön hankinta, sähkön alkuperätakuu ja asentajien sertifiointi. Toisessa alaprojektissa (B) keskitytään aurinkosähkötietouden lisäämiseen kuluttajien keskuudessa. Tässä alaprojektissa osallistutaan Motivan neuvonnan ”aurinkosahkoakotiin.fi”-projektiin, jossa alunperin Ilmastoinfon paikallinen kampanja laajennetaan useammalle paikkakunnalle.

Toimenpiteet ja tulokset
Yleinen uusiutuva energia
Projektissa on etsitty mahdollisia yhteistyökumppaneita eri kunnista. Lopulta päädyttiin toteuttamaan pilotti Hyvinkäällä, jossa ei tällä hetkellä vielä ole toimivaa energianeuvontaa, mutta jossa
kaupunki oli suunnittelemassa oman energianeuvonnan järjestämistä. Neuvonnan toteutuksesta
on keskusteltu Hyvinkään kaupungin kanssa ja toteutettu yhteistyössä hyvinkääläisille kuntalaisille suunnattu kysely (lähtötilakartoitus). Kyselyn tuloksista julkaistiin HSY Ilmastoinfon kanssa
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yhteinen tiedote18, koska Ilmastoinfo oli tehnyt vastaavan kyselyn pääkaupunkiseudulla. Syksyllä
ja loppuvuodesta suunniteltiin tarkemmin yhdessä kuluttajaviestinnän toteutusta ja sopivia kohdealueita kunnassa. Koska Hyvinkäällä on vielä runsaasti asuinalueita, joissa on vanhoja 40-60luvuilla rakennettuja pientaloja, joissa on öljykattiloita, päädyttiin neuvonnassa ”öljystä uusiutuviin”-teemaan. Mm. yhteisestä taustamateriaalin tekemisestä keskusteltiin vielä usean alueellisen neuvojaorganisaation (HSY Ilmastoinfo, Ekokumppanit, Valonia ja Lapin AMK) kanssa, joilla
oli omia samaan teemaan liittyviä suunnitelmia. Myös paikalliseen mediaan on oltu yhteydessä
ja sovittu kampanjaa tukevasta uusiutuvan energian artikkeli- ja kolumnisarjasta. Ensimmäinen
kolumni julkaistiin joulukuussa.
Aurinkosähkö
Aurinkosähköä kotiin -kampanja ja sivusto19 toteutettiin suunnitellusti ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yhdessä Energianeuvonnan kanssa. Kampanjasivusto avattiin viikolla 10. Hankkeen osuus kampanjassa oli vastata uusien verkkosivujen sisällöstä, osallistua asukastilaisuuksien
ohjelmakonseptin ja esitysmateriaalin valmisteluun sekä vastata kampanjaan mukaan tulevien
laitetoimittajien kontaktoinnista, tarjousten läpikäynnistä ja muusta yhteydenpidosta. Projektissa
on myös osallistuttu Omakoti-messujen yhteisosastoon esitellen aurinkosähkökampanjaa messuvieraille. Kampanjan tuloksia on esitelty energianeuvonnan osuudessa (ks. luku 5.2.10).
Hankkeessa on myös etsitty ja tavattu mahdollisia yhteistyökumppaneita eri kunnista. Lopulta päädyttiin toteuttamaan pilotti Hangossa, jossa kaupunki on itse ollut aktiivinen investoinneissa aurinkosähköön. Hangossa on yhteistyössä Carunan kanssa toteutettu alkukartoitus, jolla
selvitettiin kuluttajien tiedon tasoa sekä kiinnostusta uusiutuvan energian investointeihin. Loppukesästä osallistuttiin yhdessä Carunan ja Playgreenin kanssa Hangon päivien yhteisötori-tapahtumaan, jossa esiteltiin aurinkosähkökampanjaa ja aurinkosähköä yleisesti. Syksyllä Hangon kaupunginkirjastossa järjestettiin kuukauden kestänyt aurinkosähkönäyttely ja loppuvuodesta tehtiin aurinkosähköä ja Aurinkosähköä kotiin -kampanjaa esittelevä mainos, joka jaettiin kaikkiin
hankolaisiin pientaloihin. Tämän yhteydessä toteutettiin Aurinkosähköä kotiin-kampanjasivuille
pieni laskuri20, jolla kuluttaja saa suuntaa-antavan arvion aurinkosähkön sopivuudesta omaan
käyttöön. Projektin loppukysely hankolaisille toteutetaan sovitusti alkuvuodesta 2019.
Hankkeessa on myös osallistuttu uuden aurinkosähköesitteen21 tekoon. Esitteen painos- ja
jakelumääristä on raportoitu energianeuvonta-projektin yhteydessä (kts. luku 5.2.10).
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti tilaajan kanssa sovituin
muutoksin. Koska Aurinkosähköä kotiin-kampanja on vienyt resursseja budjetoitua enemmän, sovittiin tilaajan kanssa, että projektin pilottikohteita vähennetään alun perin suunnitellusta, ja sekä
Hangossa että Hyvinkäällä toteutettavia pilotteja jatketaan alkuvuoteen 2019.

18

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2018/oljylammittajat_pohtivat_muutoksia_lammitystapaan.13750.news
19
https://aurinkosahkoakotiin.fi/
20
https://aurinkosahkoakotiin.fi/laskuri/
21
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut?C=10705&product_id=730
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4.2.2

Kysyntäjoustopilotti

Asetetut tavoitteet
Projektissa selvitetään informaatio-ohjauksen vaikutusta kotitalouksien sähkön kulutukseen ja
sähkön käytön tasaamiseen sekä ohjauksen pidempiaikaista vaikuttavuutta. Projektin tuloksia
hyödynnetään tulevien vuosien uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden informaatio-ohjauksen projektien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kuluttajien energianeuvonnan kehittämisessä.
Suomen sähköjärjestelmän joustavuus on vähentynyt ja sähkönkäytön on mukauduttava
vaihtelevaan tuotantoon. Teknologinen kehitys on mahdollistanut myös kuluttajien osallistumisen sähkömarkkinoille energiatehokkuustoimien toteuttajina, energian tuottajina ja kysyntäjouston osapuolina. Informaatio-ohjauksella voidaan kuluttajia aktivoida energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja kysyntäjouston toimenpiteisiin kodeissa.

Toimenpiteet ja tulokset
Tutkimuksen koeasetelmaa ja toteutusta suunniteltiin keväällä yhdessä projektiryhmän (Oulun
BCDC Energia, Porvoon Energia ja Energiavirasto) kanssa. Tutkimuksen suunnitteluun käytettiin
suunniteltua enemmän aikaa ja resursseja, sillä koeasetelman, toteutuksen ja toteutuksen edellytysten muodostaminen ovat osoittautuneet odotettua vaativammiksi tehtäviksi.
Tutkimuksen toteutuksen ensimmäinen vaihe käynnistettiin keväällä lähetetyllä kyselytutkimuksella (n. 8 000 Porvoon Energian asiakasta), jossa tarkasteltiin kotitalouksien asenteita sähkön kysyntäjoustoon ja informaatio-ohjaukseen. Kyselyyn saatiin n. 1 000 vastausta ja yli 500 taloutta ilmoittautui mukaan tutkimukseen. Ilmoittautuneista tehtiin pieni analyysi ja sen pohjalta
muodostettiin kyselytutkimukseen vastanneiden joukosta tutkimuksen varsinaiset informaatioohjauksen ryhmät.
Tutkimuksen keskeinen informaatio liittyy vertailutietojen käyttöön ja niistä saatavan informaation yhdistämiseen omaan kulutukseen. Vertailutietoa varten Porvoon Energian oli kehitettävä ja lisättävä ”Energiani”-kulutietojen seurantapalveluun vertailutieto-osio, jossa asiakkaat
voivat omien kulutustietojen seuraamisen lisäksi verrata omaa kulutusta eri aikoina tai omaa kulutusta muihin asiakkaisiin. Vertailutieto-osion vaatimusten määrittelyä, suunnittelua ja toteutuksen seurantaa tehtiin vuoden aikana yhdessä projektiryhmän kanssa. Osio valmistui tutkimusta
palvelevaan muotoon loppusyksyn aikana, jonka jälkeen edellytykset tutkimukselle olivat valmiina.
Ohjauksen viestinnän suunnittelua tehtiin keväällä tutkimussuunnittelun rinnalla. Informaatio-ohjauksen viestintäsisällöstä laadittiin sisältösuunnitelma ja aikataulu, mutta projektissa on
jatkuva valmius tehdä näihin muutoksia tarpeen mukaan. Viestinnän suunnittelun ja toteutuksen
osalta tavattiin myös Porvoon Energian viestintää, jonka pohjalta viestinnän uutiskirje- ja nettisivupohjat sekä viestinnän pelisäännöt toteutettiin Porvoon Energian kanssa. Varsinainen tutkimuksen informaatio-ohjaus aloitettiin marraskuussa ja syksyn aikana lähetettiin kaksi uutiskirjettä kaikille kuudelle ohjattavalle ryhmälle.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti aikatauluviivästymiä lukuunottamatta. Koeasetelman suunnitteluun, ohjattavien ryhmien hankintaan ja ohjauksen teknisten edellytysten eli vertailuosion toteuttamiseen käytettiin odotettua enemmän aikaa. Siten
informaatio-ohjauksen toteutus aloitettiin vasta loppusyksystä, vaikka alkuperäinen suunnitelma
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oli aloittaa ohjaus jo keväällä. Tällä on vaikutusta ohjauksen ajoittumiseen vuodenajasta riippuvaiseen sähkönkäyttöön sekä mahdollisesti myös tutkimuksen ajalliseen kestoon.

4.3

Arvioidut vaikutukset

Neuvonnan vaikuttavuus -pilottiprojektissa vaikutusten arviointi on käynnistetty vuonna 2018 baseline-kartoituksella. Energiaviraston kanssa on sovittu, että loppukartoitukset tehdään 2019, joten tulokset raportoidaan osana vuoden 2019 loppuraporttia. Neuvontaprojektien tuloksia ei siten ole arvioitu energia- ja päästömäärinä.
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5

VIESTINTÄ JA NEUVONTA

5.1

Toiminta-alueen yleiskuvaus ja toiminnan painopisteet

Kuva 6

Viestintä ja neuvonta 2018

Viestinnän ja neuvonnan tavoitteena on tuottaa kohderyhmiä puhuttelevaa ja heidän tietotarpeitansa palvelevaa sisältöä kattavasti eri viestintäkanaviin. Osa-alueen projektit tukevat työohjelman kaikkia aihealueita.
Vaikuttavuus ja proaktiivisuus ohjaavat toimintaa. Huolehdimme siitä, että tieto ja sisällöt
ovat uskottavia, puolueettomia, luotettavia ja ymmärrettäviä.
Tämän toiminta-alueen painopisteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen:
1. läpileikkaava viestintätuki ja synergiaetujen varmistaminen koko työohjelmassa
• vuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä muiden työohjelman toiminta-alueiden
kanssa ja yhdistettiin sekä osaamista että resurssia
• luotiin sisältökalenteri varmistamaan säännöllinen ja proaktiivinen viestintä ja sen
toteutumista seurattiin viestijöiden viikkokokouksissa
• viestintä on tukenut työohjelman tavoitteiden toteutumista vahvalla ja monikanavaisella viestinnällä, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettujen tulosten viestimiseen
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2. erinomaisen mediaposition säilyttäminen aktiivisella mediatyöllä ja reagoivalla asenteella
• medianäkyvyys on säilynyt edellisvuosien tasolla, mutta siirtynyt yhä enemmän
digitaalisiin julkaisuihin
• mielipidekirjoitukset tulivat vahvemmin osaksi keinovalikoimaa
• sosiaalisen median ulostulojen määrää nostettiin selvästi edellisistä vuosista erityisesti Twitterissä
• toimittajasuhteita ylläpidettiin proaktiivisella ja ripeällä mediatyöllä ja osallistumalla muun muassa ympäristötoimittajien tilaisuuksiin
3. vaikuttavien kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
• viestintä tuki aurinkosähkökampanjan toteutumista markkinoimalla palvelua ja
kampanjan sisältöä laajasti Motivan viestintäkanavissa
• energiansäästöviikko houkutteli uusia viettäjiä ja osallistujien määrä säilyi edellisten vuosien tasolla, medianäkyvyys oli erityisen hyvää tämän vuoden kampanjan
osalta
4. laaja ja osaava kuluttajien neuvonta
• Aurinkosähköä kotiin -kampanjan valtakunnallistaminen toi uudenlaista näkyvyyttä ja tunnettuutta
• henkilökohtaisen neuvonnan volyymi yli tuplaantui, Facebookin Messenger-palvelun osuus kasvoi
• uusia tietosisältöjä tuotettiin verkkoon ja alueellisille energianeuvojille, lisäksi vanhoja neuvonta-aineistoja päivitettiin
5. mitattava ja analysoitava operatiivinen viestintä
• viestinnän toimenpiteiden toimivuutta analysointiin säännöllisesti eri työkalujen
tarjoamilla tulosraporteilla (muun muassa ViidakkoMonitor, Postiviidakko, Twitter-analytiikka, web-analytiikka)
• viestijöiden yhteisissä analytiikkaklinikoissa analysoitiin viestinnän vaikuttavuutta

5.2
5.2.1

Toiminta-alueen projektit
Energiansäästön toimintaympäristön seuraaminen ja verkostovaikuttaminen

Asetetut tavoitteet
Toimintaympäristön seurannalla tunnistetaan merkittävät yhteiskunnalliset puheenaiheet, nousevat trendit ja mahdolliset muutokset ympäristössä. Viestintäverkostoissa vaihdetaan tietoa ja
hyviä käytäntöjä energiansäästön ja energiatehokkuuden edistämiseksi.

Toimenpiteet ja tulokset
Projektissa osallistuttiin vuoden aikana Älyverkkotyöryhmän työskentelyyn, joka poikkesi alun perin suunnitellusta. Kokouksia oli yhteensä kahdeksan valmistelutöineen. Ilmastoviestinnän ohjausryhmän kokouksiin osallistuttiin vuoden aikana neljä kertaa. Ohjausryhmässä tehtävänä on
tuoda energiatehokkuuden näkökulmaa laajaan ilmastokeskusteluun sekä pysyä ajan hermolla
viestinnän saralla vuoden aikana toteuttavista toimenpiteistä ja kampanjoista. Biotalousviestijät
kokoontuivat vuoden aikana kerran ideointityöpajaan, jossa pohdittiin, miten voitaisiin tuoda eri
näkökulmia paremmin mukaan aihealueen keskusteluun ja miten voitaisiin tehostaa erityisesti
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biotalous.fi -palvelua, ja kerran jatkokeskusteluun. Eri sidosryhmien edustajia tavattiin kuten esimerkiksi Isännöintiliitto, Sitra, Kuntaliitto ja Fingrid. Tavoitteena näissä on jakaa tietoa ja hyviä
käytäntöjä yli toimialarajojen sekä varmistaa synergiahyötyjä yli organisaatiorajojen.
M-Brain toimialaseuranta sekä määrätietoisempi eri toimijoiden Twitter-tilien seuranta tarjosivat keinon ajankohtaisten aiheiden ja teemojen löytämiseksi. Ulostuloja joko jaettiin eteenpäin tai kommentointiin viestinnän yleislinjauksen mukaisesti säilyttäen puolueettomuus.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuin muutoksin suunnitellusti.
5.2.2

Lampputieto ja valaistustieto

Asetetut tavoitteet
Ylläpidetään edelleen kysyttyä tietoa valaistuksen energiatehokkuudesta verkkopalvelussa ja valmistaudutaan lampputiedon sisällön siirtoon Motivan verkkopalvelun alle vuoden lopussa. Kannustetaan vuoden aikana erityisesti taloyhtiöitä investoimaan nykyaikaisiin ratkaisuihin. Tarjotaan tietoa eri kohderyhmille media- ja suoraviestinnän keinoin.

Toimenpiteet ja tulokset
Lampputietohankkeessa laadittiin ja julkaistiin vuoden aikana kolme tiedotetta (03/2018,
05/2018 ja 09/2018). Tiedotteiden aiheena oli energiatehokkaista lampuista viestimisen lisäksi
lamppujen oikeaoppinen kierrätys ja halogeenilamppujen markkinoilta poistumisen eteneminen.
Kierrätysaiheisen tiedotteen yhteydessä järjestettiin Asiaa Energiasta Facebook-sivuilla lamppujen kierrätyskisa, johon saatiin näyttöjä kaikkiaan yli 8 300 kappaletta. Syksyn halogeenilamppujen poistumisesta kertova tiedote taas levisi kattavasti mediassa.
Lampputieto.fi-sivustolla ja eri materiaaleissa olevien lampunvalinta suositusten päivitykset
toteutettiin kesän ja syksyn aikana, sillä syksyllä halogeenilamppujen markkinoilta poistuminen
laajeni. Suosituspäivitysten muuttumisen johdosta jouduttiin päivittämään kaikki infomateriaalit
mukaan lukien lamppukoulu. Lampputiedon kävijämäärä oli taas nousussa, vaikka sivustolle ei
toteutettu markkinointitoimenpiteitä. Lampputiedossa oli vuonna 2018 yli 130 000 kävijää.
Valon päivänä helmikuussa ja Lucian päivänä joulukuussa lähetettiin uutiskirje kaupan alan
toimijoille ja energianeuvontaa antaville tahoille. Uutiskirjeiden sisältönä oli valaistuksen ajankohtaiset aiheet ja syksyllä kerrottiin myös päivitetyistä materiaaleista.
Valaistustieto-projektissa taloyhtiöille laadittiin infojuliste, jolla muistuttiin kiinnittämään
huomiota valaistuksen energiankulutukseen ja mahdolliseen valaistuksen uudistamistarpeeseen.
Infojuliste postitettiin syksyllä energiansäästöviikon julisteen yhteydessä yli 30 000:lle asuntoosakeyhtiön päätöksentekijälle Kiinteistöliiton lehden välissä. Projektissa suunniteltiin ja laadittiin
ZEF-testi, jolla taloyhtiöt tai kiinteistönomistajat voivat tarkastaa valaistuksen uudistamisen tarpeita.
Syksyllä toteutettiin kolme luentoa energiatehokkaasta valaistuksesta Kaukajärviosuuskunnan Energiaseminaarissa, Ekokumppaneiden lämmitysillassa ja HSY Energiaeksperttikoulutuksessa. (5.10. Ikaalisissa, 13.11. Helsingissä ja 20.11.Tampereella). Näihin luentoihin osallistui noin
150 taloyhtiön edustajaa. Energiatehokkaan valaistuksen nostaminen erilleen muusta energiatehokkuusasiasta nostaa selkeästi sen painoarvoa. Lisäksi valaistusasioita nostettiin esille ja valaistustietomateriaalia oli jaossa muissa tilaisuuksissa kuten Energiamessuilla ja Maaseudun Uusiutuvan energian mahdollisuudet -tapahtumassa.
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Sivuston siirtoa Motivan verkkopalvelun alle lykättiin vuodelle 2019 tulevan palvelu-uudistuksen vuoksi.
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti.
5.2.3

Energiansäästöviikko

Asetetut tavoitteet
Toteutetaan kansallinen kampanja, joka kohdennetaan erityisesti asunto-osakeyhtiöihin, vuokraasuntoyhtiöihin ja opiskelija-asuntoja ylläpitäviin säätiöihin. Näin saadaan houkuteltua mukaan
kohderyhmää, joka ei ole perinteinen säästöviikon viettäjä.
Tokaluokkalaisten materiaali täydennetään pelillisellä verkkototeutuksella.

Toimenpiteet ja tulokset
Energiansäästöviikkokampanjan tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Kampanjaviikkoon osallistui yhteensä 26522 (265 kpl vuonna 2017) yritystä ja yhteisöä. Osallistuneet organisaatiot tavoittivat 382 711 (437 639 vuonna 2017) henkilöä.
Energiansäästöviikon markkinointi yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle aloitettiin toukokuussa ja sitä jatkettiin elokuun alussa aina kampanjaviikolle asti. Markkinointiviestintää kaikille
kohderyhmille toteutettiin pääosin uutiskirjeillä ja sosiaalisessa mediassa sekä taloyhtiökohderyhmälle mainostamalla kampanjaa kahdessa kiinteistöalan julkaisussa. Uutiskirjeitä lähettiin yhteensä 15 kpl. Uutiskirjeiden avaussuhde (OR) 28 % ja klikkaussuhde (CTR) 12 %.
Kampanjan sosiaalisen median näkyvyyttä ryhdyttiin nostamaan noin kolme viikkoa ennen
varsinaista kampanjaviikkoa sekä Facebookissa että Twitterissä. Facebookissa hyödynnettiin orgaanisen näkyvyyden lisäksi ostettua näkyvyyttä. Kampanjat kohdennettiin Twitterissä organisaatioiden päättäjille ja vaikuttajille ja Facebookissa erityisesti kuluttajille, vinkit asukkaalle kärjellä.
Aihetunnisteilla #energiansäästöviikko ja #Energiansaastoviikko tavoitti Twitterissä yhteensä
386 018 käyttäjää ja aihetunnistetta käytettiin 582 twiitissä. Facebookissa oli kampanja-aikana
yhteensä noin 45 nostoa, joiden kokonaiskattavuus oli 113 093 näyttökertaa.
Energiansäästöviikolla tehtiin yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa taloyhtiökampanja, jonka
tavoitteena oli saada asukkaat tekemään energiansäästötoimenpiteitä omassa kodissaan. Kampanjaa varten avattiin oma alasivu Energiansäästöviikon verkkosivulle, sivuvierailuja oli yhteensä
1359. Taloyhtiösivulle koottiin asukkaita varten materiaalia ja ohjeita energiansäästöön. Materiaalit sisälsivät muun muassa Kuluttajien energianeuvonnassa tuotetut kuusi videota, ympäristöministeriön Energiahukkatestin sekä laajempia tietosisältöjä. Kampanjan keskiössä oli yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa laadittu Viisi vinkkiä kodin energiansäästöön -juliste, jota jaettiin
useissa eri kanavissa. Suurin yksittäinen jakelukanava oli Kiinteistöliiton Suomen Kiinteistölehtilehti, jonka välissä juliste jaettiin. Lehti tavoittaa asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekijöitä, levikki on 45 000 kpl. Yhteistyö Kiinteistöliiton kanssa toi Energiansäästöviikolle näkyvyyttä myös
liiton uutiskirjeissä. Taloyhtiökampanjasta lähetettiin tietoa myös useille eri vuokrayhtiölle. Kampanjalle haettiin lisänäkyvyyttä ostamalla ilmoitustilaa Helsingin Sanomien Taloyhtiö-liitteestä.
Liitteen Levikki 170 000 ja lukijamäärä 432 000.
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https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastoviikko/viettajat
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Uudenmaan Kiinteistöliiton ja Sitran kanssa järjestettiin taloyhtiöilta, johon osallistui noin
sata taloyhtiöaktiivia pääkaupunkiseudulta. Tapahtuman aiheita olivat energiansäästö taloyhtiössä, käytännön toimenpiteet ja energiansäästötoimien vaikutukset taloyhtiön talouteen. Osallistujille jaettiin Energiansäästöviikon vinkkijulisteet. Kiinteistöliiton ja Motivan asiantuntijoiden
yhteisvlogi Taloyhtiöiden ja asumisen energiatehokkuus julkaistiin Energiansäästöviikolla.
Vuoden alussa aloitettiin uuden Tokaluokkalaisten energiansäästökilpailun suunnittelu ja
toteuttaminen yhdessä valitun toimittajan kanssa. Kilpailussa hyödynnettiin jo kouluille tuttua
Agenttiseikkailutehtävää, joka siirrettiin toteutettavaksi sille suunnitteluille verkkosivuille. Verkkosivu oli valmis testattavaksi pienelle joukolle kouluja huhtikuussa. Pilotoinnin saaman palautteen perusteella verkkosivustoa jatkokehitettiin ja pelin markkinointi aloitettiin kouluille toukokuussa. Agenttiseikkailu peliä markkinoitiin uutiskirjeissä, pelin omilla Facebook-sivuilla, Alakoulun aarreaitta Facebook-ryhmässä (yli 36 500 jäsentä), Luokan opettaja -lehdessä artikkelina keväällä ja syyskuussa ilmoituksella. Kilpailuun saatiin osallistujia 114 koulusta, joista tokaluokkalaisia oli yhteensä 3 011. Kilpailun palkintona oli kolmelle parhaiten pisteitä keränneelle koululle
kirja- ja pelipalkinnot. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin Heurekan kiertävä Tiedeshow,
joka vieraili Kotkassa joulukuussa. Kilpailuun osallistuneille kouluille tehtiin kysely verkkosivun ja
kilpailun toimivuudesta sekä sisällöstä. Saatu palaute oli pääsääntöisesti erittäin positiivista. Peli
koettiin tokaluokkalaisille sopivaksi.
Hei, kaikki toimii! -materiaalin sponsorointia kouluille markkinoitiin energiayhtiöille uutiskirjeillä ja opettajille Alakoulun aarreaitta Facebook-ryhmän kautta. Lasten Keskus tekee
kouluihin suoramarkkinointia aina alkusyksystä. Hei, kaikki toimii! -materiaalipaketteja ja Lasten
energiakirjaa tilattiin energiayhtiöiden sponsoroimana 29 % enemmän kuin edellisenä vuonna,
joten tilauskanta on kasvanut kahtena vuonna peräkkäin.
- Hei, kaikki toimii! Lasten energiakirja, 9950 kpl (+2650 kpl enemmän kuin vuonna 2017)
- Hej, allt funkar! Barnens energibok 793 kpl (+384 kpl enemmän kuin vuonna 2017)
- Hei, kaikki toimii! Opettajan paketti 555 kpl (+75 kpl enemmän kuin vuonna 2017)
- Hej, allt funkar! Lärarens paketti 53 kpl (5 enemmän kuin vuonna 2017)
Projekti toteutui pääosin suunnitellusti.
5.2.4

Media- ja sidosryhmäpalvelu

Asetetut tavoitteet
Varmistetaan säännöllinen energiansäästön ja energiatehokkuuden aiheiden näkyminen valtakunnallisessa mediassa kattaen kaikki mediaryhmät. Huolehditaan siitä, että Energiaviraston rooli
julkisena rahoittajana saa riittävän näkyvyyden.

Toimenpiteet ja tulokset
Mediatyö oli aktiivista vuoden aikana. Vastasimme median kyselyihin ja tarjosimme tietoa laajasti
eri mediaryhmiin. Mediaosumia kertyi vuoden aikana 921 kpl (ks. kuva 7 s. 63). Medianäkyvyys
vaihtelee määrällisesti esimerkiksi vuodenajan mukaan, jolloin tietyt aiheet kiinnostavat erityisesti. Asiantuntijat toimivat puhemiehinä omilla osaamisalueillaan (ks. kuva 8 s. 64 suosituimmista aihealueista). Mediaa kiinnosti erityisesti lämmitys, vedenkäyttö, aurinkosähkö sekä sähkön säästö. Toimittajatilaisuuksia järjestettiin kaksi vuoden aikana. Toinen käsitteli aurinkosähköä
ja toisessa tavattiin Kuntamedian edustajia tiiviimmän yhteistyön varmistamiseksi. Mielipidekirjoituksia tehtiin yksi Helsingin Sanomiin sekä kaksi kohdennettuna maakuntamedioihin laajasti.
Kaikki kolme julkaistiin.
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Kysytyimpiä asiantuntijoita haastateltaviksi olivat Sami Seuna, Harri Heinaro, Päivi Suur-Uski
sekä Milja Aarni. Viestintä tuki asiantuntijoita lausuntojen ja haastattelujen oikean kulman löytämiseksi.
Vuoden aikana havaittiin, että ihan täsmällinen mediaseuranta on hankaloitunut. Sisältöjä
julkaistaan kasvavassa määrin digitaalisessa mediassa ja mediaseurantatyökalut eivät pääse kaikkien medioiden maksumuurien läpi. Siten on hankalampi mitata esimerkiksi perinteistä julkisuuden määrää mainoseuroihin.
Projekti toteutui suunnitellusti.

Kuva 7

Mediaosumat v. 2018
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Kuva 8
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Suosituimmat aihealueet v. 2018

5.2.5

WWW-palvelu

Asetetut tavoitteet
Huolehditaan verkkopalvelun käytettävyydestä, kehittämisestä ja teknisestä toimintavarmuudesta. Tuetaan sisältöjen löydettävyyttä hakukoneoptimoinnin keinoin.

Toimenpiteet ja tulokset
Vuonna 2018 verkkopalvelun sisältöjä uusittiin ja/tai päivitettiin eri sisältöosioiden tarpeiden mukaan normaalin verkkopalvelun perusylläpidon ohella.
Muutoksia tehtiin lisäksi kävijäliikenneanalytiikasta saadun tiedon perusteella. Käytettyjä
seurantatyökaluja olivat Google Analytics, Siteimprove ja Hotjar. Sisältöjä päivitettiin paremmin
kävijöiden odotuksia vastaavaksi hyödyntämällä verkkopalvelussa käytössä olevaa asiakaspalautetoimintoa eli peukutuksia, joita saatiin vuoden 2018 aikana yhteensä 3 312 kpl.
Verkkopalvelussa julkaistiin toiminta-alueen omia tiedotteita 51 kappaletta ja muita tiedotteita 25 kappaletta. Uutisia eri aihealueilta julkaistiin palvelussa 58 kpl, blogikirjoituksia 19 kpl,
videoblogeja 2 kpl ja podcasteja 9 kpl. Uutismainen tuotanto myös muilta toimialueilta tukee
verkkopalvelun houkuttelevuutta.
Uusiutuvan energian osiossa olevassa GreenEnergyCases-tietokannassa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 97 yritystä tai toimipaikkaa, jotka edustavat suomalaista uusiutuvan energian
osaamista. Sertifioitujen uusiutuvan energian asentajien tietokannassa oli 89 sertifikaatin saaneen asentajan yhteystiedot.
Verkkopalvelun luetuimpia sisältöjä olivat: Vedenkulutus, Koti ja asuminen -osio, Aurinkosähkö-sivusto, Pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri, Lämpimän käyttöveden laskukaavat,
Energiansäästöviikko ja Ajankohtaista-osio. Asiasisällöistä suosituimpia olivat siten kuluttajia kiinnostavat aiheet.
Maaliskuussa 2017 tehdyn uudistuksen aiheuttama kävijäliikenteen odotettu pudotus vaikutti palvelun kävijämääriin vielä vuonna 2018. Vuoden 2018 aikana verkkopalvelussa oli vierailuja 361 560 kpl, joka on samalla tasolla kuin vuonna 2017. Sivunkatseluja kertyi vuonna 2018
kaikkiaan 884 161 kpl. Uudistuksen johdosta tapahtuva kävijäliikenteen lasku on yleensä tilapäistä, ja on seurausta siitä, että valtaosa verkkopalvelussa olevien sivujen osoitteista muuttuu,
ja kestää aikansa ennen kuin hakukoneet alkavat löytää uusitun sivuston sisällöt taas normaaliin
tapaan. Kävijäliikennettä laskee myös muilta verkkosivuilta tehtyjen linkityksien katkeaminen.
Kävijäliikenteen palaamista normaalille tasolle tuettiin vuoden mittaan Google Adwords mainoskampanjan avulla. Verkkopalvelun sivuja metasanoitettiin edelleen niiden hakukonenäkyvyyden parantamiseksi.
Projekti kattaa verkkopalvelun teknisen ylläpidon ja kehityksen. Työohjelmaan kuulumattomien sisältöjen päivitys tapahtuu kyseisten projektien omilla resursseilla.
Vuonna 2018 tehtäväksi suunniteltu asiakastyytyväisyysmittausta siirrettiin myöhemmin
tehtäväksi, kun kävijäliikenne on kasvanut hiukan.
Projekti toteutui pääosin suunnitellusti.
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5.2.6

Tapahtumien koordinointi ja laadunvarmistus

Asetetut tavoitteet
Varmistetaan, että kaikki työohjelman tapahtumat tuotetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti
ja kohderyhmäystävällisesti. Tuotetaan ja ylläpidetään tarvittavia aineistoja tapahtumien tuottamiseksi.

Toimenpiteet ja tulokset
Vuonna 2018 toteutettiin Energiatyöohjelmassa yhteensä 29 erilaista tapahtumaa. Suurin osa
tapahtumista oli webinaareja, joita järjestettiin eri aiheista yhteensä 16 kappaletta. Muut tapahtumat olivat infotilaisuuksia, koulutuksia, verkostoitumis- ja ajankohtaistapahtumia sekä messuosallistumisia. Yhteensä tapahtumissa (pl. messut) kohdattiin noin 1 300 henkilöä. Tapahtumia
oli määrällisesti neljä enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikista tapahtumista yhteensä seitsemän oli Helsingin ulkopuolella. Valtakunnallista kattavuutta lisäävät myös webinaarit, joihin on
mahdollista osallistua sijainnista riippumatta.
Tapahtumien koordinointi ja laadunvarmistus -projektin avulla varmistettiin, että tapahtumat on toteutettu laadukkaasti ja niitä toteuttavat ammattitaitoiset tapahtumantekijät. Tapahtuman sisällön lisäksi on huolehdittava siitä, että tapahtuman käytännönjärjestelyt ovat laadukkaita. Tämä on toteutunut tapatumien yleisarvosanan pysyessä hyvällä tasolla 3,8 (asteikko 1–5).
Vuoden aikana tapahtumia koordinointiin pitämällä yllä tapahtumien sisäistä suunnittelukalenteria ja jakamalla sekä varmistamalla riittävät henkilöresurssit jokaisen tapahtuman toteutukseen. Vuoden aikana päivitettiin tapahtumien tarkistuslistaa ja tutustuttiin uusiin työkaluihin
(muun muassa Prospectum-viestiseinä ja Mentimeter). Lisäksi päivitettiin tapahtumien palautelomaketta, Motivan verkkopalvelussa olevaa tapahtumakalenteria ja Lyyti-tapahtumailmoittautumispohjia. Tapahtumille on tarjottu markkinointitukea pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa
(LinkedIn ja Twitter). Tapahtumien viestintään ja markkinointiin liittyviä viestipohjia on yhdenmukaistettu ja päivitetty. Lisäksi perehdyttiin uuteen tietosuojalakiin (GDPR) ja muokattiin henkilötietojen käsittelyprosessia vastaamaan lain vaatimuksia.
Projekti toteutui suunnitellusti.
5.2.7

Sisällöntuotanto ja julkaisut

Asetetut tavoitteet
Tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa eri kohderyhmien tarpeisiin ja huolehditaan näiden
monikanavaisesta jakamisesta ja hyödyntämisestä. Ylläpidetään julkaisuvarastoa ja logistiikkaa.
Laaditaan uusi kodin energiaopas ja tuetaan tokaluokkalaisten digitaalisen aineiston tuotantoa.

Toimenpiteet ja tulokset
Sisällöntuotannossa on painotettu digitaalisten kanavien hyödyntämistä ajantasaisen ja kohderyhmiä kiinnostavan sisällön jakamisessa. Kotipesä sisällöille on pääverkkopalvelu www.motiva.fi,
josta sisältöjä jaettiin eri sosiaalisen median kanaviin (pääasiallisesti Twitter). Sisältötyöstä vastaavat useat viestijät ja asiantuntijat eri aihealueista.
Tarkemmat luvut muun muassa verkkopalvelun kävijämääristä löytyvät kohdasta 5.2.5
WWW-palvelun kehittäminen ja ylläpito.
Julkaisujen hallinnointi, varastointi, logistiikka, markkinointi ja jakelut (digitaalisesti ja printtinä) sisältyvät tähän projektiin. Julkaisuvarastoa on ylläpidetty ja siivottu suunnitelmien
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mukaisesti. Julkaisuvarastopalvelu kilpailutettiin loppuvuodesta ja päätös palveluntarjoajasta
tehdään vuoden 2019 alussa. Verkkosivujen julkaisut-osiota on ylläpidetty viemällä uudet julkaisut palveluun ja siivoamalla vanhentuneita.
Vuonna 2018 on tuotettu kaikkiaan 7 kpl julkaisuja painettuna ja digitaalisena. Painettuja
julkaisujen kokonaismenekki oli yhteensä noin 14 390 kappaletta. Jakelukanavina on suorapostitusten lisäksi ollut messut, tapahtumat sekä kampanjat, joissa on jaettu kohderyhmille eri julkaisuja. Myös kuluttajien energianeuvonnan hankkeet ovat jakaneet julkaisuja omissa tapahtumissaan (yhteensä 4263 kpl).
Motivan www-sivujen julkaisut-osiossa23 oli vuoden 2018 aikana 21 089 käyntikertaa ja
17 299 kävijää. Motivan Twitter-tilillä oli vuoden lopussa 3598 seuraajaa. Twiittejä koko vuoden
aikana tehtiin 620 kpl ja niiden näyttökerrat 1 101 000 kappaletta.
Toimintakatsaus koottiin ja julkaistiin 2017 vuodesta digitaalisena (suomi 24) Motivan verkkosivuilla. Kodin energiaopasta työstettiin vuoden aikana ja se saadaan valmiiksi vuoden 2019
alkupuolella. Vuoden lopussa käynnistettiin lisäksi suunnittelu- ja konseptointityö vuoden 2018
uudesta vaikuttavuusraportista.
Projekti toteutui pääosin suunnitellusti.
5.2.8

EnR ja kansainvälinen yhteistyö

Asetetut tavoitteet
Verkostoidutaan kansainvälisesti tavoitteena tuoda parhaat käytännöt energiatehokkuustyön tueksi ja toisaalta viedäksemme suomalaista osaamista vastavuoroisesti yhteistyöverkostoon.
Haetaan sopivia yhteisprojekteja (Horizon 2020 ja IFI-rahoitus) tukemaan työtä.

Toimenpiteet ja tulokset
EnR-verkostokokouksiin osallistuttiin helmikuussa ja heinäkuussa sekä helmikuun kokouksen yhteydessä järjestettyyn työryhmien puheenjohtajien kokoukseen. Molempiin kokouksiin valmisteltiin Facts&News -koosteet ajankohtaisista energia- ja ilmastoasioista. Suomen ja työmme
kannalta kiinnostavia kokouksissa esiin tulleita teemoja asiantuntijaesitysten, esimerkkien ja eri
maiden tilanteen tiedonvaihdon lisäksi ovat energiatehokkuustoimien rahoitus; komission tuleva energiatransitiorahoitusohjelma (LIFE-Clean Energy Transition sub-programme 2021–27)
sisältäen rahoitusta muun muassa osaamisen kehittämiseen, kuluttajiin vaikuttamiseen ja energiapalvelujen markkinoiden edistämiseen (mm. ESCO); ja teollisuustyöryhmän (EnR WG Industry) toiminnan elvyttäminen ja kehittäminen. Energiatransitio-alaohjelman siirtyminen
H2020-ohjelmasta Life+-ohjelmaan on nostanut huolen ohjelman rahoitusosuuden heikentymisestä nykyisestä tasosta. Motiva pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ao. alaohjelmakokonaisuuden
rahoitusehtojen säilyttämiseen nykyisellä tasolla EnR-verkoston kautta ja suoraan ao. puiteohjelmien kansallisten vastuutahojen kautta.
Teollisuuden työryhmän kehittämiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi toteutettiin kyselyn yhdessä RVO (NL) ja CRES (GR) kanssa EnR-kumppaneiden tarpeiden ja fokusalueiden
selvittämiseksi. Kysely toteutettiin lokakuussa. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 12, joista 11

23
24

http://www.motiva.fi/julkaisut
https://www.motiva.fi/toimintakertomus_2017/index.html
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ilmoitti haluavansa osallistua työryhmän työskentelyyn. Kyselyn tulokset toimitettiin työryhmän
puheenjohtajistolle työryhmän toiminnan aktivoimiseksi. Työryhmän toiminnan jatkamisesta
päätetään verkoston kokouksessa helmikuussa 2019.
WG Behaviour Change ja EnR-verkoston edustajana osallistuttiin BEHAVE2018 konferenssin
(5.-7.9.2018)25 suunnitteluun (Scientific Committee), markkinointiin ja papereiden (Call for Papers) vertaisarviointiin sekä BEHAVE-konferenssin EnR-session (paneelikeskustelu) 6.9. suunnittelu- ja järjestelytöihin. Session teemana oli ‘Energy agencies supporting households and communities through the energy transition with a particular focus on behaviour change and advice services’, panelisteina (sis. esitykset) ADEMEn (FR), ADENEn (PT), AEAn (AT), CRESn (GR) ja Motivan
edustajat (esitys: ’Consumers and communities active in energy experiments and pilots – change
in the focus of advice format and delivery’).
Motivan asiantuntijat osallistuvat kutsuttuina asiantuntijoina H2020-hankkeiden asiantuntija- ja ohjausryhmiin: BIMEET-hankkeen26 asiantuntijapaneelin kokous helmikuussa, aiheina mm.
Energiatehokkuuden ja BIM menetelmän integrointi koulutuksessa eri ammattiryhmissä ja tasoilla (Osaamisen kehittämistarpeet ja -keinot; Soft skills (viestintä, johtaminen, tiedonvaihto eri
ammattiryhmien välillä), tilaajien ja loppuasiakkaiden rooli ja esimerkit, hyvät käytänteet, hyödyt.
Euforie-hankkeen27 (koordinaattorina Turun yo) advisory board kokous pidettiin huhtikuussa ja
kesäkuussa osallistuttiin hankkeen Energizing Futures28 konferenssiin Tampereella.
H2020-ohjelma ei ole vuoden aikana tarjonnut kiinnostavia hakuja. Motiva on tukenut suomalaiskumppaneiden H2020 -hanke-ehdotuksia lähettämällä hakemuksen tueksi Letter of Support’n kuudelle hanke-ehdotukselle.
Projekti toteutui suunnitellusti.
5.2.9

Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen

Asetetut tavoitteet
Keskitytään osaamisen HUBin rakentamiseen työelämässä toimivien energiaosaamisen, koulutuksen ja tiedonvaihdon kehittämiseksi.

Toimenpiteet ja tulokset
Työ osaamisen HUBin rakentamiseksi työelämässä toimivien energiaosaamisen, -koulutuksen ja
tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja kehittämiseksi aloitettiin työpajalla kesäkuussa. Työpajassa
selkeytettiin nykytilaa, tarpeita ja mahdollisuuksia ’Faktat-Huolet-Mahdollisuudet-Ratkaisut’ otsikoiden näkökulmasta. Työpajaan osallistui Energiaviraston ja Motivan asiantuntijoiden lisäksi
Pirkko Harsia TAMKsta. Työn jatkosta ja toimista päätettiin sopia Energiaviraston ja Motivan välillä.
Lokakuussa sovittiin yhdessä asiakkaan kanssa, että Osaamisen HUBin rakentaminen toteutetaan portaittain aloittamalla kiinteistöt ja rakentaminen toimialalta. Työtä pohjustetaan BUILD
UP Skills (BUS) -hankkeessa toteutettujen koulutusaineistojen päivitys- ja kehitystyöllä sekä panostamalla niiden markkinointiin laajemman käytön vahvistamiseksi vuonna 2019. Työ
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https://www.zhaw.ch/en/about-us/news/events/behave/
https://www.list.lu/en/research/project/bimeet/
27
http://www.utu.fi/en/units/euforie/Pages/home.aspx
28
https://futuresconference2018.wordpress.com/
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käynnistettiin 2018 syksyllä BUILD UP Skills -aineiston käyttö- ja kehittämiskyselyllä. Kysely suunniteltiin yhteistyössä Työtehoseuran (BUS-hankekumppani) ja tilaajan kanssa ja se toteutettiin
marras-joulukuussa hankkeen toimijaverkostossa (koulutusorganisaatiot, rakennusyhtiöt, yhdistykset, viranomaiset). Kyselyyn tuli yhteensä 14 vastausta eri toimijoilta, lisäksi saimme 2 kehittämiseen liittyvää sähköpostia. Kyselytulosten analysointi, tarkentavat haastattelut sekä koulutusaineistojen läpikäynti kehittämisehdotuksineen toteutettiin alihankintana Osuuskunta EcoOnelta joulukuussa. Kehittämistyö käynnistyy 2019 alussa.
Osallistuttiin kutsuttuna asiantuntijana Opetushallituksen Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmän29 tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointityöpajatyöskentelyyn (8/3,
31/5 ja 8/11) ja tarkentaviin kyselyihin, sisältäen eDelfoi-paneelin (01/18). Ennakointityöpajat ja
kyselyt jatkuvat keväällä 2019.
Asiantuntijaluennot Asumisen teknologia -opintojaksolla helmikuussa Helsingin yliopiston
Kotitaloustieteen laitoksella.
Projekti toteutui suunnitellusti.
5.2.10

Kuluttajien energianeuvonta

Kuluttajien energianeuvonnan projektissa on kolme tehtäväkokonaisuutta: 1) Sidosryhmäyhteistyö ja verkostojen ohjaaminen, neuvonnan kehittäminen, 2) Neuvonta, sekä 3) Viestintä ja markkinointi. Tehtäväkokonaisuudet toteutettiin projektisuunnitelman tavoitteiden, toimenpiteiden
ja määritellyn aikataulun mukaisesti.
Projektisuunnitelman ulkopuolelta Motiva toteutti alkuvuodesta Energiaviraston pyynnöstä
laajan 18 maakuntaa koskevan selvityksen alueellisesta energia- ja ilmastotyöstä, konsultoi alueille toimitetun tarjouspyynnön valmistelussa ja avusti siihen liittyvässä viestinnässä. Lisäksi projektissa valmistauduttiin Energiaviraston alueellisilta organisaatioilta tilaaman energia- ja ilmastotyön linkittämiseen osaksi koordinoitua energianeuvontaa.

Asetetut tavoitteet
Kuluttajien energianeuvonta on luotettavaa, puolueetonta ja proaktiivista neuvontaa sekä viestintää ajankohtaisista neuvonta-aiheista sekä valituista kärkiteemoista. Omien neuvontakanavien
lisäksi se hyödyntää yhteistyökumppaneiden ja neuvojaverkoston kanavia sekä hyviä mediasuhteita. Motivan tarjoama neuvonta on tunnettua ja helposti löydettävää.
Alueellisten energianeuvojien verkostoa ylläpidetään ja vahvistetaan sitouttamalla portinvartijaorganisaatioita energianeuvontaan. Neuvonnan vaikuttavuutta parannetaan merkityksellisillä sisällöillä ja kohderyhmillä, ajankohtaisilla kärkiteemoilla sekä proaktiivisella viestinnällä.

Toimenpiteet ja tulokset
Sidosryhmäyhteistyö ja verkostojen ohjaaminen sekä neuvonnan kehittäminen -tehtäväkokonaisuudessa pidettiin ohjausryhmäkokoukset keväällä ja syksyllä. Kokousten keskeinen tavoite on
tiedonvaihto organisaatioiden välillä, energianeuvonnan toimenpiteistä ja neuvojaverkostosta.
Ympäristöministeriön korjausneuvojien verkostoa edusti syksyn kokouksessa Vanhustyön
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https://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia
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Keskusliiton edustaja. Kokousten ulkopuolella yhteistyötä tehtiin Sitran Kestävä arki -hankkeen
kanssa30.
Koordinaation edustaja osallistui syksyllä Energiaviraston alueellista energia- ja ilmastotyötä
pilotoivien hankkeiden verkkokokouksiin, Ekokumppaneiden Rane-neuvonnan ohjausryhmän,
Uudenmaan energianeuvonnan yhteistyöryhmän, Varsinais-Suomen maakunnallisen energianeuvonnan ryhmän kokouksiin sekä Vanhustyön Keskusliiton (VTKL) pyynnöstä Uudenmaan korjausneuvojien alueelliseen tapaamiseen. Neuvonnasta pidettiin esitykset Energiaekonomistien
kevätseminaarissa31 sekä Adaton energianeuvonnan ajankohtaispäivässä32 ja Korjausneuvonnan
vuosipäivässä33 marraskuussa.
Yhteistyö, tiedonvaihto ja energianeuvonnan asiantuntijapalvelujen tarjoaminen keskeisille
portinvartijaorganisaatioille oli aktiivista koko vuoden. Suomen Omakotiliiton kanssa sovittiin
kumppanuudesta Aurinkosähköä kotiin -kampanjassa vuodelle 2019, lisäksi keskusteltiin järjestön viestintäkanavien hyödyntämisestä asumisen energiatehokkuusneuvonnassa ja -viestinnässä.
Myös Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK osoitti kiinnostusta aurinkosähkökampanjaan, ja järjestön edustajia tavattiin syksyllä. Suomen Kiinteistöliiton kanssa toteutettiin taloyhtiökampanja Energiansäästöviikolle, mikä lisäsi myös neuvonnan näkyvyyttä ja neuvontapalvelun
kysyntää taloyhtiöasukkaiden parissa sekä median yhteydenottoja taloyhtiöasioissa. Martta-järjestön kanssa sovittiin alustavasti energianneuvontaan liittyvästä Martta-neuvojien koulutuksesta vuodelle 2019.
Kuluttajien energianeuvonnan verkkokoulutuksia tarjottiin edellä mainittujen lisäksi Vanhustyön Keskusliiton, Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskuksen sekä ProAgrian
neuvojille. Asiantuntijaluentoja pidettiin Tulisijayhdistyksen, HSY/Ilmastoinfon, VTKL:n, Korjausneuvonnan verkoston, Uudenmaan Kiinteistöliiton, Ekokumppaneiden ja Adaton koulutus- ja verkostotapahtumissa. Osallistujat olivat asiantuntijoita sekä aihealueista kiinnostuneita kuluttajia
sekä taloyhtiöiden edustajia.
Neuvonnan vuosipäivä järjestettiin maaliskuussa, teemana oli energiamurros, kulutusjousto
ja kuluttajaneuvonta. Tapahtumassa oli ennätysmäärä osallistujia – 115 asiantuntijaa. Palautekyselyn yleisarviossa tilaisuus sai arvion 3,8/5, esitysten arviot vaihtelivat 2,8…4,2 keskiarvon ollessa 3,6.
Kotimaisiin ja ulkomaisiin kuluttajaneuvontaa sivuaviin kehitys- ja tutkimushankkeisiin osallistuttiin seuraavasti: H2020 Assist2gether -hankkeen34 (VaasaETT) ohjausryhmän kokous ja työpaja, energiaköyhyysteemaan liittyvän tieto- ja neuvontatarveselvitys -miniseminaari sekä näiden
tarjoamat koulutusmahdollisuudet; Suomen Akatemian USE – Change in Business Ecosystems for
Local Renewable Energy and Energy Efficiency35 – Better Services for Consumers’ advisory boardin kokous (SYKE); Energizing futures – Sustainable Development and Energy in Transition

30

https://www.sitra.fi/aiheet/kestava-arki/
http://energiaekonomistit.fi/wp/wp-content/uploads/2012/12/Energiakansalainen-25042018Leila-Timonen.pdf
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https://koulutuskalenteri.adato.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Ohjelma?id=1701
33
https://www.youtube.com/watch?v=wZUHdQuO8QM
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https://www.assist2gether.eu/fin-home
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http://www.syke.fi/projects/use
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konferenssi36; Changing Energy Behaviour – What works -webinaari37 SEAI:n kansainvälisestä tutkimuksesta parhaista käytännöistä; Iisisti energinen -projektin ohjausryhmän kokous kuntalaisten
uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energiansäästöön; Tampereen asuinalueet hiilineutraaliksi -työpajaan sekä Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen38 ohjausryhmään pääkaupunkiseudulla. Valtakunnallisesta energianeuvonnasta kerrottiin BEHAVE 2018 -konferenssissa Consumers
and communities active in energy experiments and pilots – change in the focus of advice format
and delivery -esityksessä (EnR, kansainvälinen yhteistyö -projekti)39.
Energianeuvojien verkostolle tuotettiin uutiskirjekooste40 kehitys- ja tutkimushankkeista kesällä. Loppuvuodesta kehityskohteeksi nostettiin toimintamalli, jolla hankeyhteistyöstä saatava
kokemus ja tieto ohjataan suunnitelmallisesti neuvontatyön kehittämiseen. Kuluttajien energianeuvonta osallistui työohjelman uusiutuvan energian neuvontapilottien suunnitteluun Hyvinkäällä ja Hangossa sekä aurinkosähköä kotiin -kampanjasivuston laskurin toteutukseen loppuvuodesta.
Uudet alueelliset toimijat liittyivät osaksi energianeuvojien verkostoa. Kuluttajien energianeuvonnan koordinaatio osallistui Energiaviraston alueellista energia- ja ilmastotyötä pilotoivien
maakunnallisten hankkeiden kick off -kokouksiin sekä kommentoi neuvontatoimiin liittyviä
tausta-aineistoja vuonna 2019 käynnistyvään tarjousvaiheeseen.
Motivan edustaja toimi työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän kuluttajaviestintätyöryhmän sihteerinä. Työryhmässä toimiminen vahvisti Motivan ja kuluttajien energianeuvonnan roolia keskeisenä kuluttajille tietohubina energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja kulutusjoustoon liittyvissä asioissa.
Neuvonta-tehtäväkokonaisuus sisälsi kärkiteemojen sekä ajankohtais- ja kausineuvonnan, verkkoneuvontamateriaalien tuotannon, osallistumisen Energiansäästöviikon taloyhtiökampanjaan,
henkilökohtaisen neuvontapalvelun sekä alueellisen energianeuvonnan tuen ja neuvontaosaamisen edistämisen. Aktiivinen ja ennakoiva neuvonta, neuvonnan aiheiden tarjoamien kohderyhmille, verkostoituminen ja yhteistyö lisäävät neuvonnan tunnettuutta sekä sidosryhmissä että kuluttajille.
Neuvontapalvelu pidettiin esillä kaikessa media- ja sidosryhmäviestinnässä ja kontakteissa
koko vuoden ajan kaikissa kotitalouksien energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energian edistämiseen liittyvissä toimissa. Ajankohtaiset neuvontateemat, kuten pakkas- ja helletiedotus sekä
lämmityskauden päättyminen ja alkaminen, nostettiin verkkojulkaisuihin ja sosiaaliseen mediaan.
Kärkiteemoista mittavin oli uuden Aurinkosähköä kotiin -kampanjan41 konseptointi, tuotanto, lanseeraus ja ylläpito. Kampanja ajoittui maalis-kesäkuulle 2018, mutta kuluttajien mielenkiinto aurinkosähköön jatkui läpi vuoden. Kampanja-aikana neuvonnan tukipyyntöjä kampanjasivuston kautta tuli 54, koskien lähinnä aurinkosähkön soveltuvuutta ja mitoitusta. Kampanjatarjouksia saatiin 71 kpl 44 yritykseltä. 77 kotitaloutta/taloyhtiötä pyysi kampanjasivuston kautta
tarjouksen tai yhteydenottopyynnön aurinkosähköjärjestelmän toimittamisesta. Yrityksiltä
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kerätyn palautteen perusteella (vastaukset 16 yrityksestä) kampanja-aikana oli toteutunut 4 tilausta, 2 oli neuvotteluvaiheessa ja 10 ei ollut toteutunut. Tietoa syksyllä toteutuneista kaupoista
ei ole kerätty. Palautekyselyn perusteella yritykset ovat valmiita osallistumaan myös tuleviin kampanjoihin. Uudella kampanjasivustolla vieraili kampanja-aikana 5 650 henkilöä ja koko vuonna
11 000 henkilöä. Sivukatseluiden määrä vastaavilta ajoilta oli 36 500 ja 58 400. Sivulla vietetty
aika oli keskimäärin 4,5 minuuttia ja vierailijat kävivät keskimäärin 3,5 sivulla istunnon aikana,
mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Joulukuussa sivustoa täydennettiin aurinkosähkön soveltuvuutta arvioivalla laskurilla.
Muita kärkiteemoja olivat kulutusjoustoon valmistautuminen sekä säätölaitteet ja automaatio pientaloissa. Kulutusjoustosta toteutettiin infografiikkaa, esite ja verkkosivujen sisältö kevätkaudella yhteistyössä Fingrid Oyj:n kanssa42. Infografiikka valmistui tammikuussa vietettyyn Adaton ja Energiateollisuuden vetämään Sähkön päivään ja oli jaossa energiayhtiöille. Aineistoa hyödynnettiin myös sosiaalisen median viestinnässä sekä Oulun BCDC-hankkeen ja Porvoon Energian
kanssa toteutettavassa uusiutuvan energian neuvontapilotissa.
Säätölaitteista ja taloautomaatiosta (LV) tuotettiin verkkoaineisto43 ja säätölaitteita esittelevää grafiikkaa. Viestintää ja opastusta tukemaan suunniteltiin asiantuntijavideot ja some-kampanja, joiden toteutuminen siirtyi vuoden 2019 alkuun. Hankintaopastus liittyi useimpiin neuvontakysymyksiin, etenkin lämmitystapaan ja aurinkosähköön liittyneissä kysymyksissä. Hankintoihin
liittyvää viestinnällistä aineistoa kehitettiin aurinkosähkön kampanjasivustolle.
Motivan verkkosivujen UKK-palstaa44 täydennettiin vuoden aikana kolmesti. Kokonaisuudessa oli vuoden lopussa 12 aihealuetta ja 60 tyyppikysymystä. Energiansäästöviikon taloyhtiökampanjaan toteutettiin videovinkkisarja45, jossa opastetaan ilmanvaihdon ja lämmityksen
säädöistä. Videot tuotettiin yhdessä Ekokumppaneiden kanssa. Energianeuvonnan lämmitystapojen vertailulaskurin46 ylläpidosta vastaa Keski-Suomen Energiatoimisto/Benet Oy. Laskurin kävijämäärä on pysynyt lähes ennallaan, reilussa 28 000 kävijässä, mutta laskurin keskimääräinen
käyttöaika on verrattain lyhyt (47 sekuntia). Vastaavan laskurin toteutuksesta taloyhtiökäyttöön
tehtiin toteutussuunnitelma ja pyydettiin kustannusarvio Benetistä. Toteutuspäätöstä siirretään
vuoteen 2019, jolloin päätetään laskurien toteutuksesta Motivan pääverkkopalvelun yhteyteen.
Henkilökohtaista neuvontaa kanavoitiin voimakkaasti Facebookin Asiaa energiasta -sivun47
Messenger-pikaviestipalveluun. Sekä Aurinkosähköä kotiin -kampanjasivustolle että Motivan
pääverkkosivuston koti- ja asuminen -osioon liitettiin Messenger-liitännäinen, jonka avulla käyttäjä voi olla suoraan yhteydessä neuvontapalveluun. Palvelutason varmistamiseksi neuvontatyö
päätettiin tehdä toistaiseksi Motivasta. Henkilökohtaisen neuvonnan volyymi yli kaksinkertaistui
vuoden aikana ja Facebook/Messengerin kautta saapuvien neuvontapyyntöjen määrä lisääntyi
selvästi vuoden toisella puoliskolla, kun verkkopalveluliitännäinen oli asennettu Motivan verkkopalveluun. Vasteaika Facebookissa on palveluntarjoajan määrittämällä hyvällä tasolla, ja myös
sähköpostitse saapuviin neuvontapyyntöihin vastataan ripeästi – arkipäivisin tulleisiin kysymyksiin useimmiten vuorokauden sisään. Henkilökohtaista neuvontaa saaneiden määrä puhelin-,
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https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/valmistaudu_sahkon_kulutusjoustoon
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/kodin_saatolaitteet
44
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/usein_kysyttya
45
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuL-39IvwLdvlMAmHx5e_Gbbwp_NjYRAk
46
http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/
47
https://www.facebook.com/asiaaenergiasta/
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sähköposti- ja verkkoneuvonnassa on noin 400. Lisäksi kuluttajakysymyksiin vastattiin Facebookin
julkisissa keskusteluissa, Omakoti-messuilla Helsingissä huhtikuussa Talotekniikkateollisuuden
yhteisosastolla sekä muissa neuvontatapahtumissa ja infoilloissa, jolloin yhteensä neuvottujen
määrä on arviolta noin tuhat.
Alueelliselle neuvojaverkostolle tarjottiin useita erilaisia tukipalveluita ja materiaaleja. Alkuvuodesta kokeillut verkkoneuvontaklinikat lopetettiin heikon osallistujamäärän vuoksi huhtikuussa. Verkkokoulutuksia toteutettiin 4, kevään teemoja olivat aurinkosähköön liittyvät erityisteemat sekä sähköautot ja latauspisteet, syyskauden aiheita olivat ilmanvaihto, automaatio ja
sähkölaitteet, lämpöpumput, automaatio suurissa asuinkiinteistöissä -hanke, kulutusjousto ja laskennalliset A-luokan pientaloesimerkit. Osallistujamäärä lisääntyi syyskaudella – kevään koulutuksiin osallistui 13 ja 15 neuvojaa, syksyn koulutuksiin 22 ja 18 neuvojaa. Neuvojien verkostopäivät pidettiin Lappeenrannassa 28.–29.8. ja ohjelma suunniteltiin yhteistyössä Lappeenrannan
kaupungin kanssa. Päiville osallistui sekä neuvojia että ohjausryhmän jäseniä (Energiavirasto,
Sitra, Energiateollisuus ry ja Motiva). Yhteensä paikalla oli 25 osallistujaa.
Neuvojaverkoston yhteiseksi keskustelualustaksi perustettiin suljettu ryhmä Facebookiin,
johon kaikki neuvojat on kutsuttu sähköpostitse ja uutiskirjeissä. Ryhmässä on 22 jäsentä 9:stä
alueellisesta neuvontaorganisaatioista sekä Motivasta. Ryhmässä jaetaan ajankohtaisia uutisia,
neuvontavinkkejä ja -tiedostoja. Alusta soveltuu hyvin nopeaan tiedonvaihtoon, mutta ei kata
koko neuvontaverkostoa eikä ole jäsenten aktiivisessa käytössä.
Neuvojien työkaluksi tuotettiin ja päivitettiin kolmesti vuoden aikana hyödyllisten lisätietolinkkien listaus. Neuvontatapahtumiin aiempina vuosina tuotetut esitysmateriaalit päivitettiin (9
erilaista). Motivan julkaisuvarastossa olevia esitteitä tarjottiin tilattaviksi vuoden aikana kolmesti.
Motivan uudet esitteet, Valmistaudu kysyntäjoustoon, Aurinkosähköä kotiin ja päivitetty Näin valitset lampun -esitteet sekä aurinkosähkön julistesarja, toimitettiin kaikille alueellisille neuvojille.
Lisäksi yhteiseen käyttöön tehtiin neuvontapalvelua markkinoivat verkko- ja somebannerit, kestävän joulun somevinkit sekä alueellisen neuvonnan yhteystiedoilla täydennettävät kirjanmerkkipohjat. Markkinointimateriaalien ja painettujen esitteiden kysyntä oli melko vähäistä.
Viestintä ja markkinointi -tehtäväkokonaisuus avusti kaikissa energianeuvonnan sidosryhmä- ja
neuvontatoimissa tuottamalla sisällön- ja kuvatuotannon palveluja, tarjoamalla teknistä ja palvelumuotoilun asiantuntemusta verkkopalvelujen kehittämiseen ja toteutukseen, sosiaalisen median alustojen teknistä ja sisällöllistä hallinnointia, Messenger-neuvonnan päivystyksen sekä uutiskirjeiden toteutuksen ja mediasisällöt sisältäen tiedotteet, blogit, videotuotannot, ilmoitusaineistot ja muut markkinointiaineistot. Tietoaineistot sijaitsevat Motivan pääverkkopalvelussa
Koti ja asuminen -osiossa48. Vuonna 2018 verkkovierailujen määrä oli 206 657 (214 015 vuonna
2017) ja yksittäisten kävijöiden määrä 176 152 (180 714 vuonna 2017).
Energianeuvontaan liittyviä mediatiedotteita laadittiin vuoden aikana seitsemän, joista
kolme liittyi aurinkosähkökampanjaan, kaksi fiksuun sähkönkäyttöön ja pakkasjaksoihin, yksi hellekauteen sekä yksi Energiansäästöviikon taloyhtiökampanjaan. Median kiinnostus kuluttajien
energiankäyttöön ja uusiutuvaan energiaan liittyviin aiheisiin säilyi vahvana. Selkeitä lisäyksiä yhteydenotoissa oli aurinkosähkökampanjan ja Energiansäästöviikon taloyhtiökampanjan aikana, lisäksi pakkasjakso ja kesän pitkä hellejakso lisäsivät huomattavasti mediayhteydenottoja. Keväällä
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https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen
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järjestettiin aurinkosähkökampanjaan liittyen mediatilaisuus, johon osallistui 15 toimittajaa. Aurinkosähköön liittyvä kampanjointi tuotti noin 40 kampanjasta kertovaa artikkelia päivä- ja aikakausjulkaisuissa sekä verkkomedioissa. Mediayhteistyö jatkui vahvana myös lämmitykseen, lämpöpumppuihin ja vedenkulutukseen liittyvissä aiheissa.
Facebookin Asiaa energiasta -sivua ylläpidettiin some-strategian mukaisesti. Julkaisuja oli 2–
4 viikossa, kampanja-aikoina (aurinkosähkö, energiansäästöviikko) tiheämmin. Sivun seuraajien
määrä kasvaa maltillisesti, vuoden lopussa seuraajia oli 2300. Julkaisuja oli kaikkiaan 257 kpl ja
julkaisujen näyttöjä oli yhteensä 482 547. Osa julkaisuista jaettiin testeinä Asiaa energiasta Instagram-tilillä. Facebook-markkinoinnissa keskityttiin kärkiteemojen sekä kampanjoiden esittämiseen.
Uutiskirjeitä lähetettiin neuvojaverkostolle 5 ja sidosryhmille 1. Uutiskirjeen avausprosentti
on keskimäärin 35 %. Lisäksi verkostolle, ohjausryhmälle ja sidosryhmille markkinoitiin huhtikuista vuosipäivää ja verkostolle ja ohjausryhmälle elokuista verkostopäivää kutsukirjeillä.
Energianeuvontaa markkinoitiin muutamissa editoriaaleissa ja ulkopuolisissa kampanjajulkaisuissa vuoden aikana, muun muassa Kodin kuvalehden -kotiliitteessä, Omataloyhtiö-lehdessä
ja Helsingin Sanomien Taloyhtiö-liitteessä.
Projekti toteutui suunnitellusti.
5.2.11

Sähkön hintavertailu -palvelu (resurssivaraus)

Asetetut tavoitteet
Energiaviraston uudistettavaan palveluun tuotetaan kuluttajille vinkkejä sähkönkäytön tehostamiseen sekä linkitetään täydentäviin asiasisältöihin Motivan pääverkkopalveluun.

Toimenpiteet ja tulokset
Projekti ei käynnistynyt. Sähkön hintavertailu -palveluun varattua resurssia ei käytetty.
5.2.12

Harkka-hankkeen jatko (resurssivaraus)

Asetetut tavoitteet
Projektin tavoitteena oli kehittää, ylläpitää ja vakiinnuttaa hyväksi havaittua Harkka-harjoitustyömallia ammattikorkeakoulujen energia-, sähkö ja talotekniikan-alan opiskelijoiden harjoitustyönä, ajantasaisena tutkimustiedon hankintakanavana sekä yhtenä energianeuvontakanavana.

Toimenpiteet ja tulokset
Harkka-hankkeessa keskityttiin kehitetyn harjoitustyömallin vakiinnuttamiseen yhdeksi energianeuvonta- ja tiedonkeruukanavaksi. Keväällä projektissa noin 100 ammattikorkeakouluopiskelijaa
teki harjoitustyön ja syksyn osalta vastausmäärä oli myös suunnilleen saman suuruinen. Harkka
harjoitustyössä oppilastyönä kerätyistä kotitalouksien sähkönkäyttötavoista, osaamisesta ja ymmärryksestä energia-asioista tehtiin analyysia ja laadittiin lyhyt yhteenvetoraportti, joka on saatavilla Motivan julkaisusta ja siitä viestittiin mm. energianeuvojille. Harkasta ja harkan tuloksista
laadittiin ja jaettiin kesällä tiedote. Lisäksi Harkasta kerättyä tutkittua tietoa esiteltiin muutamissa
tilaisuuksissa vuoden aikana.
Yhteistyön laajentamiseksi oppilaitosten sekä sidosryhmien kanssa tavattiin mm. Metropolia Ammattikorkeakoulua, Lahden Ammattikorkeakoulua ja Omakotiliittoa. Lisäksi oltiin muutoin
yhteydessä myös muihin ammattikorkeakouluihin, jotka eivät vielä ole mukana projektissa.
74

Kuluvan lukuvuoden aikana harjoitustyö otettiin koekäyttöön Metropolia Ammattikorkeakouluun
ja Lahden Ammattikorkeakouluun. Projektissa aiemmin mukana olleissa oppilaitoksissa harjoitustyö on tarkoitus toteuttaa ja pitää jatkossakin opetusvalikoimassa.
Harjoitustyössä kerättyjen tietojen hyödyntämisestä muissa tutkimushankkeissa keskusteltiin sekä Tilastokeskuksen että Oulun BCDC -hankkeen kanssa. Osa tiedoista on heille jo käyttöön
sopivaa, mutta osa tiedoista edellyttää kehittyneempää keräystapaa, jotta ne ovat paremmin
hyödynnettävissä. Oulun BCDC -hanke toteutti harkka-aineistosta pieniä analyysejä muun muassa
siirtohinnan ja kulutuksen välisestä yhteydestä sekä selvitystä kulutushuippuihin vaikuttavista kotitalouksien ja asunnon ominaisuuksista.
Harjoitustyön käytännön järjestämisestä ja analyysin toteutuksesta, jonkun muun tahon
kuin Motivan tekemänä, keskusteltiin yhteistyöstä oppilaitosten kanssa, mutta nykyistä parempaa mallia asian hoitamiseksi ei löytynyt. Joten harjoitustyön ylläpito ja analyysi säilyvät toistaiseksi Motivassa.
Harjoitustyö on tavoittanut vuosina 2017–2018 yli 350 tutkimukseen vastannutta kotitaloutta ja saanut heidät miettimään kodin energiankäyttöä. Yli 350 opiskelijaa on perehtynyt kotitalouksien energiankäyttöön ja miettinyt niiden energiatehokkuuden parantamista. Lisäksi on
saatu arvokasta tietoa kotitalouksien sähkönkäytöstä, laitekannasta ja asenteista sähkönkäyttöön
liittyviä uusia ratkaisuja kohtaan.
Projekti toteutui suunnitellusti.
5.2.13

Sähköautojen laturi-infra-hankkeen viestintä (resurssivaraus)

Asetetut tavoitteet
Jakeluinfradirektiivin toimeenpanoon liittyvä asetus koskee yrityksille ja yhteisöille julkisten kaasuntankkausemien ja latauspisteiden rakentamista varten myönnettävää tukea, jota on tankkausja latauspisteisiin saatavilla 3 M€ vuonna 2018.
Motivan tehtävänä on em. asetuksen kommentointi, osallistuminen asiantuntijoiden kuulemistiliasuuteen ja tilaisuuteen kutsuttavien tahojen kartoittaminen, kahden avustuksen hakijoille
suunnatun infotilaisuuden toteutus sekä viestintää avustuksen hakemisesta Motivan kanavissa.

Toimenpiteet ja tulokset
Asetusluonnoksen kommentointimahdollisuudesta informoitiin Motivan kanavissa huhti-toukokuussa ja myös Motiva kommentoi asetusluonnosta.
Motiva kartoitti toimialan kuulemistilaisuuteen (14.5.) kutsuttavia ja Motivan asiantuntijoita
osallistui tilaisuuteen. Lisäksi tarjousten vertailuohjeeseen tehtiin Motivassa selvitys Euroopan
laajuiseen liikenneverkkoon (Trans-European Transport Networks, TEN-T) kuuluvista Suomen
maanteistä.
Motiva huolehti infotilaisuuksien (Helsinki 15.8., Jyväskylä 22.8.) ohjelman suunnittelusta,
toteutti ohjelmien kutsut, markkinoi tilaisuuksia ja vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä
(mm. ilmoittautumisten vastaanotto, puhujien kontaktointi, tilaisuuksien jälkihoito). Infotilaisuuksia markkinoitiin monissa eri Motivan kanavissa. Helsingin tilaisuuteen osallistui 52 henkilöä
ja Jyväskylän tilaisuuteen 33 henkilöä. Palautekyselyssä saatiin yleisarvosanaksi 4,8 Helsingin tilaisuudelle ja 4,0 Jyväskylän tilaisuudelle (asteikkona 0=heikko, 5=erinomainen). Motivan asiantuntija osallistui tilaisuuksiin.
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Avustuksen hakemisesta viestittiin syksyn aikana lukuisissa eri Motivan tilaisuuksissa ja viestintäkanavissa.
Projekti toteutui suunnitellusti.

5.3

Arvioidut vaikutukset

Tämän toiminta-alueen tuloksia ei arvioida energia- ja päästömäärinä lukuun ottamatta kuluttajien energianeuvontaa. Viestinnän projekteille ja toimenpiteille asetetaan toiminnallisia mittareita, joiden toteutumista seurataan. Näiden avulla arvioidaan viestinnän onnistumista ja osaltaan myös vaikuttavuutta. Tulosten pohjalta tehdään vuoden aikana tarvittavia muutoksia esim.
viestinnän sävyssä tai sisällössä.
Viestinnän projektien mittareita ja tuloksia on esitetty liitteessä 3.
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6

Resurssivaraus

Asetetut tavoitteet
Energiatyöohjelmaan sisältyy resurssivaraus, jonka käytöstä sovitaan vuoden aikana erikseen.
Tällä resurssivarauksella lisätään työohjelman toteutuksen joustavuutta ja varaudutaan ennalta
arvaamattomiin tilanteisiin.
Resurssivarausta voidaan käyttää Energiaviraston työohjelmavastuuhenkilön kanssa sovittavalla tavalla esimerkiksi kansainvälisistä vierailuista tai muusta kansainvälisestä yhteistyöstä,
kansallisiin työryhmiin osallistumisesta, jonkun toiminta-alueen suunniteltujen projektien lisätarpeista, työohjelmaan sisällytettävästä tehtävästä tai projektista tms. toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Toteutetut toimenpiteet
Energiaviraston energiatyöohjelman rahoituspäätökseen (2233/810/2017) sisältyi resurssivarauksen käyttösuunnitelma (päätöksen liite 1), jossa oli alustavasti nimetty 10 käyttökohdetta,
yhteensä 470 250 euroa. Resurssivaraus vuoden 2018 työohjelmassa oli yhteensä 510 000 euroa.
Käyttösuunnitelma on tarkentunut vuoden aikana ja käyttökohteita on tilaajan kanssa
sovittu lisää.
Resurssivarauksen (510 000 euroa) käyttösuunnitelma, yhteensä 506 750 euroa.
• Informaatio-ohjauksen kokeiluhanke, 60 000 € (+ 10 000 €; 2019) (luku 4.2.2)
• Alueellinen energiakatselmustoiminta, 50 000 € (luku 3.2.6)
• Harkka-hankkeen jatko, 20 000 € (luku 5.2.12)
• Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä, 120 000 € (luku 1.2.2)
• Energiatehokkuussopimusten vuosiraportoinnin sähköinen alusta, 40 000 € (luku
1.2.2)
• Ecodesign vaikutusten arviointi, 60 000 € (luku 1.2.6)
• Energiatehokkuuden rahoitusinstrumentit, 10 250 €, (luku 1.2.8)
• Energia- ja ilmastosuunnitelmaan (NECP) sekä PaMs-raportointiin tehtäviin TEM:n
alueen politiikkatoimien vaikutustenarvionti, 15 000 € (luku 1.2.1)
• Sähköautojen laturi-infra -hankkeen viestintä, 10 000 € (luku 5.2.13)
• Osallistuminen ZEROCO2-hankkeen seminaariin, 3500 €, (luku 1.2.4)
• Sähkön hintavertailu, 10 000 € (luku 5.2.11)
• Sopimustoiminnan digialustan (yhteisöalusta), 60 000 €, (luku 2.2.2)
• Odyssee-indikaattoreiden selvityshanke, 20 000 € (luku 1.2.7)
• Tokaluokkalaisten Agenttiseikkailun palkinto, 3000 € (luku 5.2.3)
• Energiatehokkuussopimusten seuranta ja raportointi (työkustannukset), 15 000 €,
(luku 1.2.2)
Edellä mainitut projektit/toimenpiteet on raportoitu tässä raportissa ko. projektien kohdalla
suluissa merkityssä luvussa.

77

31.1.2019

Liite 3
–
Vaikutusarviot

Liite 3 1(4)

Energiatyöohjelma 2018
Projektien, toimenpiteiden tai toimenpidekokonaisuuksien vaikutusarvioiden yhteenveto

Yhteenveto tehty vuoden 2018 energiatyöohjelman toiminta-aluejaolla.

Vaikutusarviot kattavat pääosin koko toiminnan vaikutukset ei pelkästään Motivan projektia (esim. mukana yritysten Motivan toiminnasta riippumattomat toimenpiteet).

Toiminta-alue

Vaikutusarvio
Uusiutuvien käytön lisäys

Energiavaikutus

Arvioitava projekti, toimenpide- tai toimenpidekokonaisuus

Kaikki toiminta-alueet yhteensä
Seuranta ja vaikutukset

GWh/a

GWh/a

Sähkö

Lämpö+pa

2020

2025

GWh/a
Yht.

2025

CO2-päästövähenemä

GWh/a

GWh/a

GWh/a

Sähkö

Lämpö+pa

Yht.

2020

2025

2020

2025

2020

keskimäär.*
2025

2020

1000 tCO2/a

2025

Lisätietoja

marginaal.**
2 025

2020

2020

2025

2020

6 264

6 820

19 661

20 497

25 924

27 317

231

305

3 265

4 307

3 496

4 612

7 162

7 760

9 994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kk/vuosi

0

Energiatehokkuussopimusten seuranta
Energiakatselmusten seuranta
Toiminta-alueen seuranta
Energiatehokkuus hankinnoissa
Vaikutusarvioita
Energiatrendit
Energiatehokkuuden rahoitus

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025
Energiavaltainen teollisuus (EVT)
Keskisuuri teollisuus
Yksityinen palveluala
Energiantuotanto
Energiapalvelut (EP), oma toiminta
Energiapalvelut (EP), asiakkaat
Kunta-ala (KETS)
Höylä, kattilavaihdot

6 317

8 585

9 202

14 174
860
418
6 041
916

3 714
196
67
1 040
138

3 583
186
73
1 450
193

5 034
295
190
1 644
302

4 820
288
209
2 281
423

617
617
1 466
110

656
656
1 526
86

116
116
389
29

123
123
405
23

243
243
389
29

259
259
405
23

381
372

442
350

74
77

86
72

128
90

149
85

6 616

18 537

19 509

24 567

26 125

3 027
227
283
1 385
376

2 838
235
311
1 908
526

11 701
677
96
2 955
278

11 336
626
107
4 134
390

14 728
904
379
4 341
654

290
290

312
312

327
327
1 466
110

344
344
1 526
86

258
341

297
321

Höylä, asiakkaat
Kiinteistöala/TETS
Kiinteistöala/VAETS
Energiatehokkuussopimusten verkkosivut ja seurantajärjestelmä

5 956

6 031

123
31

145
29

0

0

0

0

0

0

Arvioija

10 868 Mukaan on laskettu kuluttajien energianeuvonnan vaikutukset

Energiatehokuusdirektiivin (EED) toimeenpano, seuranta ja raportoinnit

Sopimustoiminta

Arvio tehty

Vaikutuksia ei arvioida.

ULSU

Vaikutuksia ei arvioida.
Vaikutuksia ei arvioida.
Vaikutuksia ei arvioida.
Vaikutuksia ei arvioida.
Vaikutuksia ei arvioida.
Vaikutuksia ei arvioida.
Vaikutuksia ei arvioida.

ULSU

Lämmön/pa päästökerroin 275 kg CO2/GWh
Lämmön/pa päästökerroin 235 kg CO2/GWh
Kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh
Lämmön/pa päästökerroin 275 kg CO2/GWh
Arvio ja kuvaus (energiavaikutus) EED NEEAP-4 ja EED vuosiraportti 2017,
kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh
Kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh
Kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh
POK-päästökerroin 265 kg CO2/GWh
Arvio ja kuvaus (energiavaikutus) EED NEEAP-4 ja EED vuosiraportti 2017, POKpäästökerroin 265 kg CO2/GWh
Kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh
Kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh
Vaikutuksia ei arvioida.

SAEL
ULSU
ISBE
LEGY
LEGY
PALA

12/2018
12/2018
12/2018
1/2019
12/2018

ULSU

12/2018
12/2018
12/2018
12/2018

ULSU

12/2018
12/2018
11/2018

ULSU

ULSU
ULSU
ULSU
ULSU

ULSU
ULSU
ULSU

ULSU
ULSU
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Toiminta-alue

Arvioitava projekti, toimenpide- tai toimenpidekokonaisuus

Energiakatselmus- ja analyysitoiminta

Vaikutusarvio
Uusiutuvien käytön lisäys

Energiavaikutus
GWh/a

GWh/a

Sähkö

Lämpö+pa

2020

2025

2020

GWh/a
Yht.

2025

2020

2025

183

1070

897

1 289

1080

TEM tukema energiakatselmustoiminta, kuntasektori

18

21

76

86

95

TEM tukema energiakatselmustoiminta, yksityinen palvelusektori
TEM tukema energiakatselmustoiminta, keskisuuri teollisuus
TEM tukema energiakatselmustoiminta, energiavaltainen teollisuus
Koulutus, laadunvarmistus, markkinointi, kehittäminen, kansainvälinen
yhteistyö
Uusiutuvan energian kuntakatselmus
ESCO-toiminta ja energiatehokkuuspalveluiden viestintä

25
69
94

26
71
47

43
318
485

44
328
248

68
387
579

Uusiutuvan energian edistäminen

Uusiutuvaa energiaa kuluttajille

GWh/a

GWh/a

GWh/a

Sähkö

Lämpö+pa

Yht.

2020

219

CO2-päästövähenemä

2025

231

2020

305

2025

3 265

2020

4 307

keskimäär.*
2025

3 496

2020

4 612

1000 tCO2/a

Lisätietoja

marginaal.**

2020

2025

Arvio tehty

2 025

kk/vuosi

1 192

1 420

1 389

107

19

21

27

30 Kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh

12/2018

ULSU

70
400
296

13
86
149

13
89
76

24
116
190

25 Kaukolämmön päästökerroin 210 kg CO2/GWh
120 Lämmön/pa päästökerroin 235 kg CO2/GWh
97 Lämmön/pa päästökerroin 275 kg CO2/GWh
Vaikutuksia ei arvioida

12/2018
12/2018
12/2018

ULSU

12/2018

TOKI

1/2019
12/2018

MIAA/LEGY
ERSA

12/2018

MIAA

13

17

147

191

160

208

0

0

0

0

0

0

231

305

3 265

4 307

3 496

4 612

890
35

1 174
46

991
41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 632

1 307 POK-päästökerroin 261 kg CO2/GWh
53

Yleisviestintä ja tiedonvaihto

ULSU
ULSU

0
Vaikutusten arviointi on käynnistetty vuonna 2018 baseline-kartoituksella. EV:n kanssa
on sovittu, että loppukartoitukset tehdään 2019, joten ne raportoidaan osana vuoden
2019 loppuraporttia.

Kysyntäjoustoinformaatio kuluttajille
Energiansäästön toimintaympäristö

Arvioija

PASU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Älyverkkotyöryhmään söi poikkeuksellisesti tämän projektin resurssia kokouksiin
valmistautumisella, osallistumisella ja sihteeriinä toimimisen tiimoilta. Ilmastoviestinnän
ohjausryhmän kokouksiin osallistuttiin 4 kertaa, biotatalousviestijöiden kokoukseen 1
kerran. M-Brain toimialaseurantatyökalu oli käytössä vuoden aikana.

KALA

Lampputieto ja valaistustieto

Lampputieto-palvelujen kävijämäärä yli 133 000 (kasvua edellisvuoteen n. 5 %),
sivulatauksia yli 270 000. Tiedotteita 4 kpl. Uutiskirjeitä 2 kpl:tta. 3 luennointi ja n. 150
osallistujaa. Kierrätyskisa yli 8 300 osallistujaa. Valaistuksen infojuliste jaettiin yli 30 000
taloyhtön edustajalle. Valasituksen uudistustarvetestin tekijöitä 300 kappaletta.

PASU

Energiansäästöviikko ja tokaluokkalaiset

Osallistuneet yhteensä 265
Osallistuneet organisaatiot tavoitti henkilöitä 382 711
Uutiskirjeitä 15 kpl, joiden avaussuhde (OR) 28 % ja klikkausuhde (CTR) 12 %.
Twitter 8.–14.10.2018 kampanjaviikko 41
Näyttökerrat 128 400
Twiitit lokakuun aikana #energiansäästöviikko ja #energiansaastoviikko 582 twiittiä, 297
twiittaajaa ja tavoitti 386 018 käyttäjää
Twitter seuraajien määrä 1 577
Verkkomediaosumat 131 kpl. Radio mediaosumat 6 kpl
Verkkosivukävijät 1.1.–31.12.2018 Energiansäästöviikko /Motivan palvelussa
Käynnit 21 201, kävijät 16 999
Verkkosivukävijät 8.–14.10.2018 kampanjaviikko 41
Käynnit 4 527, kävijät 3 646
Verkkosivukävijät 1.1.–31.12.2018, Hei, kaikki toimii.fi Motivan palvelussa
Käynnit 4 210, kävijät 3 171
Hei, kaikki toimii materiaalitilaukset tukijoilta kouluille: Yhteensä opetuspaketteja tilattiin
opettajille 608 kappaletta ja oppilaiden kirjoja tilattiin 10 743 kpl.
Agenttiseikkailu.fi
Kilpailuun saatiin osallistujia 114 koulusta, joissa tokaluokkalaisia oli yhteensä 3 011
Kampanjan palveluille arvosanan 4,1 (asteikko 1–5). Osallistuneiden arvio oman
kampanjan onnistumisesta 3,9 vastaajia 48 kpl (asteikko 1–5).
Facebookissa (n. 3 viikon aikana) oli yhteensä noin 45 nostoa, joiden
kokonaiskattavuus oli 113 093 näyttökertaa.
Taloyhtiökamppanja:
Viisi vinkkiä kodin energiansäästöön -julisteen jakelu, Kiinteistöliiton Kiinteistöposti-lehti
levikki on 45 000 kpl.
Taloyhtiösivulla oli käyntejä yhteensä 1359. Helsingin Sanomien taloyhtiö liittessä
taloyhtiöille suunnattu mainos. Liitteen Levikki 170 000 ja lukijämäärä 432 000.
Kiinteistöposti-lehden välissä ESV-taloyhtiöjuliste. Levikki on 45 000 kpl.
Mediaosumia oli vuoden aikana 921 kpl. Toimittajatilaisuuksia järjestetiin 2 kpl.
Mielipidekirjoituksia tehtiin 3 kpl ja kaikki julkaistiin mediassa. Suosituimpia aiheita
vuoden aikana olivat lämmitys, vedenkäyttö, aurinkosähkö sekä sähkön säästö.

ELOV

Media- ja neuvontapalvelu

KALA

www-palvelun kehittäminen ja ylläpito

Pääverkkopalvelussa – www.motiva.fi – oli vuonna 2018 kävijöitä 253 494, käyntejä 361
560 ja sivulatauksia 884 161. Vastaavasti vuonna 2017 kävijöitä oli 262 644, käyntejä
378 260 ja sivulatauksia 980 483. Vuonna 2018 kävijämäärä väheni vuoteen 2017
verrattuna 3,4 %, käyntejä oli 4,4 % vähemmän ja yksittäisiä sivulatauksia 9,8 %
vähemmän. Maaliskuussa 2017 käyttöön otetun uusitun pääverkkopalvelun
kävijäliikenteen määrää rasitti vuonna 2018 vielä sivu-uudistuksesta aiheutunut
kävijäliikenteen putoaminen. Kävijäliikenteen palautuminen vähintään uudistusta
edeltävälle tasolle kestää tyypillisesti useita kuukausia. Pääverkkosivustossa julkaistiin
Motivan tiedotteita 51 kpl, muita tiedotteita 25 kpl, Motivan uutisia 58 kpl, blogeja 19 kpl,
vlogeja 2 kpl ja podcasteja 9 kpl.

1/2019

JAAA

Tapahtumat koordinointi ja laadunvarmistus

Vuonna 2018 toteutettiin Energiaviraston Energiatyöohjelmassa yhteensä 29 erilaista
tapahtumaa. Suurin osa tapahtumista oli webinaareja, joita järjestettiin eri aiheista 16
kappaletta. Muut tapahtumat olivat infotilaisuuksia, koulutuksia, Tapahtumapalautteen
keskiarvo oli 3,8 (asteikko 1-5). Vuoden aikana toteutettiin tapahtumien koodinointia,
erilaisten pohjien ja lomakkeiden päivittämistä. Lisäksi varmistettiin, että
tapahtumatekijöillä on hyvä osaaminen tapahtumatuotantoon sekä työkaluihin.
Tapahtumille annettiin markkinointitukea mm. sosiaalisessa mediassa.

1/2019

SIMA
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Toiminta-alue

Arvioitava projekti, toimenpide- tai toimenpidekokonaisuus
Sisällöntuotanto ja julkaisut

Vaikutusarvio
Uusiutuvien käytön lisäys

Energiavaikutus
GWh/a

GWh/a

Sähkö

Lämpö+pa

2020

2025

2020

GWh/a
Yht.

2025

2020

2025

CO2-päästövähenemä

GWh/a

GWh/a

GWh/a

Sähkö

Lämpö+pa

Yht.

2020

2025

2020

2025

2020

keskimäär.*
2025

2020

1000 tCO2/a

2 025

Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen

Kuluttajien energianeuvonta

kk/vuosi

Vuonna 2018 on tuotettu kaikkiaan 7 kpl julkaisuja (painettuna ja digitaalisena).
Painettujen julkaisujen menekki oli 14 390 kappaletta.
Motivan www-sivujen julkaisut-osiossa oli vuoden 2018 aikana 21 089 käyntikertaa.
Motivan Twitter tilillä oli vuoden lopussa 3598 seuraajaa. Twiittejä koko vuoden aikana
tehtiin 620 kpl ja niiden näyttökerrat 1 101 000 kappaletta.
Kokousosallistumiset: verkostokokoukset (2 kpl) 02/2018 ja 07/2018, helmikuun
kokouksen yhteydessä työryhmien puheenjohtajien ja EnR Troikan kokous (WG
Behaviour Change puheenjohtaja). Facts&News koosteet ajankohtaisista energia- ja
ilmastoasioista 02 ja 07/2018. EnR-session järjestelyt (sisältö, panelistit+puheenvuorot,
puheenjohtaja, markkinointi), osallistuminen, esitys BEHAVE 2018 konferenssissa
09/2018, sessioon osallistui 12 henkilöä panelistien lisäksi. WG Industry kyselyn
valmistelu ja toteutus, jakelu työryhmän vanhat jäsenet ja jäsenorganisaatioiden
yhteyshenkilöt, vastauksia yhteensä 12, joista 11 haluaa osallistua ja teki
sisältöehdotuksia työryhmän toimintaan. Euroopan komissio on päättänyt siirtää
energiatransitio alaohjelman H2020 -ohjelmasta Life+-ohjelmaan seuraavan
ohjelmakauden (2021-27) alusta lähtien. Ko. alaohjelmaan sisältyvät mm. markkinoita
lähellä olevat toimet sekä osaamisresurssien kehittäminen. Vaikuttamistoimet
rahoitusehtojen säilyttämiseksi ko. alaohjelman osalta aloitettiin joulukuussa
keskustelun avaamiseksi kansallisten ao. puiteohjelmien vastuutoimijoiden (TEM, YM,
BF) kanssa. Asiantuntija työ kutsuttuna asiantuntijana H2020-hankkeiden kokouksissa
ja tilaisuuksissa: BIMEET asiantuntijapaneeli 02/2018, Euforie-hankkeen advisory board
kokous 04/2018 ja Euforie konferenssiin Energizing Futures osallistuminen 06/2018.

EnR ja muu kansainvälinen yhteistyö

Kuluttajien energianeuvonta

Osaamisen HUB kehittämistyön aloitustyöpaja 06/2018 (Energiavirasto, TAMK, Motiva)
kesällä 2017 tehdyn selvityksen pohjalta. Kehittämistyön portaittainen eteneminen
aloitettiin kiinteistö- ja rakennussektorilta. Webropol-kysely BUILD UP Skills-hankkeen
koulutusmateriaalien päivitys- ja kehitystyön tarpeiden määrittelemiseksi
toimijaverkostolle; jakelu 180 kpl, vastauksia 14 + 2 sähköpostivastausta.
Kyselytulosten analysointi, 4 haastattelua ja materiaalikohtaiset kehitysehdotukset
alihankkijalta. Osallistuminen Opetushallituksen kutsusta Osaamisen
ennakointifoorumin Rakennetun ympäristön-ennakointiryhmän asiantuntijaverkoston
työhön: eDelfoi-paneeli 01/18, 3 työpajaa 8/3, 31/5 ja 8/11 ja niitä edeltävät kyselyt.
Kaksi asiantuntijaluentoa Helsingin yliopiston Kotitaloustieteen laitoksen Asumisen
teknologia -opintojaksolla 02/2018.
14
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90

68

112

14

24

Arvio tehty

marginaal.**

2020

2025

Lisätietoja

20
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Arvioija
NIAL

1/2019

IRMI

1/2019

IRMI

12/2018

LETI/LEGY

* sähkön CO2-päästökerroin: Suomen sähkön hankinnan keskimääräinen ominaispäästökerroin viideltä vuodelta (2012-2016) 164 kgCO2/GWh
** sähkön CO2-päästökerroin: marginaaliperusteinen 600 kgCO2/GWh

Ellei Huom!-sarakkeessa muuta ole mainittu niin on käytetty seuraavia päästökertoimia
Sähkö (keskimääräinen ja marginaalinen)
164
tCO2/GWh
600
tCO2/GWh
Kaukolämpö
210
tCO2/GWh
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Liite 3 yhteenveto

Energiatyöohjelma 2018
Toiminta-aluekohtainen yhteenveto projektien, toimenpiteiden tai toimenpidekokonaisuuksien alustavista vaikutusarvioista

Yhteenveto tehty vuoden 2018 energiatyöohjelman toiminta-aluejaolla.

Vaikutusarviot kattavat pääosin koko toiminnan vaikutukset ei pelkästään Motivan projektia (esim. mukana yritysten Motivan toiminnasta riippumattomat toimenpiteet).

Toiminta-alue

Energiavaikutus
GWh/a

GWh/a
Sähkö

Lämpö+pa

Vaikutusarvio
Uusiutuvien käytön lisäys
GWh/a
GWh/a
GWh/a

GWh/a
Yht.

Sähkö

2025

Yht.

keskimäär.*

Lisätietoja

marginaal.**

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Kaikki toiminta-alueet yhteensä

6 264

6 820

19 661

20 497

25 924

27 317

231

305

3 265

4 307

3 496

4 612

7 162

7 760

9 994 10 868 Mukaan on laskettu kuluttajien energianeuvonnan vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset
Sopimustoiminta
Energiakatselmus- ja analyysitoiminta
Uusiutuvan energian edistäminen
Yleisviestintä ja tiedonvaihto

0
6 031
219
0
0

0
6 616
183
0
0

0
18 537
1 070
0
0

0
19 509
897
0
0

0
24 567
1 289
0
0

0
26 125
1 080
0
0

0
0
231
0
0

0
0
305
0
0

0
0
3 265
0
0

0
0
4 307
0
0

0
0
3 496
0
0

0
0
4 612
0
0

0
5 956
1 192
0
0

0
6 317
1 420
0
0

0
8 585
1 389
0
0

14

22

54

90

68

112

0

0

0

0

0

0

14

24

20

Kuluttajien energianeuvonta

2020

Lämpö+pa

CO2-päästövähenemä
1000 tCO2/a

* sähkön CO2-päästökerroin: Suomen sähkön hankinnan keskimääräinen ominaispäästökerroin viideltä vuodelta (2012-2016) 164 kgCO2/GWh
** sähkön CO2-päästökerroin: marginaaliperusteinen 600 kgCO2/GWh
Sähkö (keskimääräinen ja marginaalinen)
164 tCO2/GWh
600 tCO2/GWh
Kaukolämpö
210 tCO2/GWh

2020

2025

0 Vaikutuksia ei arvioida
9 202
1 632
0
0 Vaikutuksia ei arvioida energia- ja päästömäärinä vaan toiminnallisilla
mittareilla, jotka on esitetty projektisuunnitelmissa.
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Sisällysluettelo: Vaikutusarviot

Sopimustoiminta
Energiavaltainen teollisuus
Keskisuuri teollisuus
Yksityinen palveluala
Energiantuotanto
Energiapalvelut, oma energiankäyttö
Kunta-ala, KETS
Höylä
Kiinteistöala/ TETS
Kiinteistöala/ VAETS

1
4
7
10
13
16
19
22
25

Energiakatselmus- ja analyysitoiminta
Energiakatselmustoiminnan seuranta/ Kunta-ala
Energiakatselmustoiminnan seuranta/ Yksityinen palveluala
Energiakatselmustoiminnan seuranta/ Keskisuuri teollisuus
Energiakatselmustoiminnan seuranta/ Energiavaltainen teollisuus
Uusiutuvan energian kuntakatselmus
ESCO-toiminta ja energiatehokkuuspalveluiden viestintä

28
31
34
37
40
42

Viestintä ja neuvonta
Kuluttajien energianeuvonta
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiavaltainen teollisuus (EVT) 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvan energiavaltaisen
teollisuuden toimenpideohjelmien (EVT-EK ja EVT-Metsä) vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Laskennassa ei ole mukana energiakatselmuksissa havaittuja toimenpiteitä (KAT). Näiden
vaikutukset sisältyvät energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointiin. Tässä arviossa ei näin
ollen ole päällekkäistä säästöä energiakatselmustoiminnan säästöjen kanssa.

o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Yrityksiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla(1997−2007 tai 2008-2016), on
otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut toimenpiteet ja
niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla. Keskimääräisen säästön laskennasta on
kuitenkin ennusteissa poistettu täysin poikkeuksellinen yhden toimenpiteen aiheuttama
säästövaikutus vuonna 2011 ja vastaava poikkeuksellinen säätö vuodelta 2017.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille teollisuuden toimenpiteille käytetään
keskimääräistä 12 vuoden elinaikaa. Se on konservatiivinen verrattuna komission
laskentaohjeen useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään, mutta se
ottaa huomioon joukossa olevien käyttöteknisten toimenpiteiden lyhemmän eliniän, jota ei
erikseen oteta tässä arvioon huomioon.

o

Energiapalveludirektiivin tavoitekausi 2008-2016 on päättynyt ja laskelmissa ei enää erotella
ESD tavoitteen piirissä olevaa säästöä päästökaupan piirissä olevasta säästöstä.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiavaltainen teollisuus (EVT) 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 275 tCO2/GWh
o

•

energiamäärillä painotettu keskiarvo EVT toimijoiden 2017 raportoimien fossiilisten
polttoaineiden CO2-kertoimista

sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

3 714

3 583

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

5 034

4 820

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

37 568

56 126

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

52 922

77 777

3 027

2 838

11 701

11 336

35 216

49 659

115 608

174 480

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
•

o
o
o

sähkö, GWh/a
lämpö ja polttoaineet, GWh/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö, GWh
lämpö ja polttoaineet, GWh

2

PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiavaltainen teollisuus (EVT) 2008→
6,0

CO2-päästövähenemä vuodesssa − Energiavaltainen teollisuus

5,0

MtCO2/a

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Energiavaltainen teollisuus yht., MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Energiavaltainen teollisuus yht., MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Energiavaltainen teollisuus
80,0
70,0
60,0

MtCO2

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Energiavaltainen teollisuus yht., MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Energiavaltainen teollisuus yht., MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Keskisuuri teollisuus (KT) 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvien keskisuuren
teollisuuden toimenpideohjelmien (Elintarvike, Kemia, Puutuote, Teknologia, Teollisuus - Yleinen)
vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Laskennassa ei ole mukana energiakatselmuksissa havaittuja toimenpiteitä (KAT). Näiden
vaikutukset sisältyvät energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointiin. Tässä arviossa ei näin
ollen ole päällekkäistä säästöä energiakatselmustoiminnan säästöjen kanssa.

o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Yrityksiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla (1997−2007 tai 2008-2016), on
otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut toimenpiteet ja
niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille teollisuuden toimenpiteille käytetään
keskimääräistä 12 vuoden elinaikaa. Se on konservatiivinen verrattuna komission
laskentaohjeen useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään, mutta se
ottaa huomioon joukossa olevien käyttöteknisten toimenpiteiden lyhemmän eliniän, jota ei
erikseen oteta tässä arvioon huomioon.

o

Energiapalveludirektiivin tavoitekausi 2008-2016 on päättynyt ja laskelmissa ei enää erotella
ESD tavoitteen mukaisen loppukäytön tavoitteen piirissä olevaa säästöä muusta säästöstä.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Keskisuuri teollisuus (KT) 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 235 tCO2/GWh
o

•

energiamäärillä painotettu keskiarvo keskisuuren teollisuuden toimijoiden 2017 raportoimien
fossiilisten polttoaineiden CO2-kertoimista

sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

196

186

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

295

288

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

1 703

2 703

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

2 467

3 988

sähkö, GWh/a

227

235

lämpö ja polttoaineet, GWh/a

677

626

sähkö, GWh

1 752

2 947

lämpö ja polttoaineet, GWh

6 025

9 445

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Keskisuuri teollisuus (KT) 2008→

CO2-päästövähenemä vuodesssa − Keskisuuri teollisuus
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Keskisuuri teollisuus yht., MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Keskisuuri teollisuus yht., MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Keskisuuri teollisuus
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Keskisuuri teollisuus yht., MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Keskisuuri teollisuus yht., MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Yksityinen palveluala 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvien palvelualan
toimenpideohjelmien (Kauppa, Matkailu ja ravintola-ala, Auto-ala, Yleinen palvelu) vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Laskennassa ei ole mukana energiakatselmuksissa havaittuja toimenpiteitä (KAT). Näiden
vaikutukset sisältyvät energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointiin. Tässä arviossa ei näin
ollen ole päällekkäistä säästöä energiakatselmustoiminnan säästöjen kanssa.

o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Yrityksiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla (1997−2007 tai 2008-2016), on
otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut toimenpiteet ja
niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille teollisuuden toimenpiteille käytetään
keskimääräistä 12 vuoden elinaikaa. Se on konservatiivinen verrattuna komission
laskentaohjeen useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään, mutta se
ottaa huomioon joukossa olevien käyttöteknisten toimenpiteiden lyhemmän eliniän, jota ei
erikseen oteta tässä arvioon huomioon.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Yksityinen palveluala 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 210 tCO2/GWh

•

o kaukolämmön päästökerroin, kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019
sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh
o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

67

73

190

209

401

767

1 162

2 203

283

311

96

107

1 746

3 292

544

1 082

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a
sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2
sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

sähkö, GWh/a
lämpö ja polttoaineet, GWh/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö, GWh
lämpö ja polttoaineet, GWh
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Yksityinen palveluala 2008→
CO2-päästövähenemä vuodesssa − Yksityinen palveluala
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Yksityinen palveluala yht., MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Yksityinen palveluala yht., MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Yksityinen palveluala
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Yksityinen palveluala yht., MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Yksityinen palveluala yht., MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiantuotanto (ET) 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvan energiantuotannon
toimenpideohjelman (ET) vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Laskennassa ei ole mukana energiakatselmuksissa havaittuja toimenpiteitä (KAT). Näiden
vaikutukset sisältyvät energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointiin. Tässä arviossa ei näin
ollen ole päällekkäistä säästöä energiakatselmustoiminnan säästöjen kanssa.

o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Yrityksiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla (1997−2007 tai 2008-2016), on
otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut toimenpiteet ja
niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille toimenpiteille käytetään keskimääräistä 25
vuoden elinaikaa.

o

Energiapalveludirektiivin tavoitekausi 2008-2016 on päättynyt ja laskelmissa ei enää erotella
ESD tavoitteen piirissä olevaa säästöä päästökaupan piirissä olevasta säästöstä.
Käyttöteknisten toimenpiteiden osuus kokonaissäästöstä tällä sopimusalueella on pieni.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiantuotanto (ET) 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 275 tCO2/GWh
o

•

energiamäärillä painotettu keskiarvo EVT toimijoiden 2017 raportoimien fossiilisten
polttoaineiden CO2-kertoimista. Käytetään samaa ET:lle

sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

1 040

1 450

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

1 644

2 281

6 210

12 643

10 164

20 315

sähkö, GWh/a

1 385

1 908

lämpö ja polttoaineet, GWh/a

2 955

4 134

9 071

17 595

17 171

35 483

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2
sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö, GWh
lämpö ja polttoaineet, GWh
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiantuotanto (ET) 2008→
6,0

CO2-päästövähenemä vuodesssa − Energiantuotanto

5,0

MtCO2/a

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Energiantuotanto, MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Energiantuotanto, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Energiantuotanto
80,0
70,0
60,0

MtCO2

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Energiantuotanto, MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Energiantuotanto, MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiapalvelut oma energiankäyttö (EP) 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvan energiapalvelujen
toimenpideohjelman (EP) omaan toimintaa liittyviä vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Laskennassa ei ole mukana energiakatselmuksissa havaittuja toimenpiteitä (KAT). Näiden
vaikutukset sisältyvät energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointiin. Tässä arviossa ei näin
ollen ole päällekkäistä säästöä energiakatselmustoiminnan säästöjen kanssa.

o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Yrityksiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla (1997−2007 tai 2008-2016), on
otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut toimenpiteet ja
niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille omaa toimintaakoskeville toimenpiteille
käytetään keskimääräistä 25 vuoden elinaikaa. Käyttöteknisten toimenpiteiden osuus on pieni.

o

Energiapalveludirektiivin tavoitekausi 2008-2016 on päättynyt ja laskelmissa ei enää erotella
ESD tavoitteen piirissä olevaa säästöä päästökaupan piirissä olevasta säästöstä.
Käyttöteknisten toimenpiteiden osuus kokonaissäästöstä tällä sopimusalueella on pieni.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiapalvelut oma energiankäyttö (EP) 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 275 tCO2/GWh
o

•

energiamäärillä painotettu keskiarvo EVT toimijoiden 2017 raportoimien fossiilisten
polttoaineiden CO2-kertoimista. Käytetään samaa kuin ET- toimenpideohjelman alueella.

sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

138

193

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

302

423

949

1 805

2 108

3 980

sähkö, GWh/a

376

526

lämpö ja polttoaineet, GWh/a

278

390

sähkö, GWh

2 659

4 988

lämpö ja polttoaineet, GWh

1 864

3 590

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2
sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus / Energiapalvelut oma energiankäyttö (EP) 2008→
0,5

CO2-päästövähenemä vuodesssa − Energiapalvelut/oma energiankäyttö

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Energiapalvelut, MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Energiapalvelut, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Energiapalvelut/oma energiankäyttö
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Energiapalvelut, MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Energiapalvelut, MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kunta-alan energiatehokkuussopimus - KETS 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Laskennassa ei ole mukana energiakatselmuksissa havaittuja toimenpiteitä (KAT). Näiden
vaikutukset sisältyvät energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointiin. Tässä arviossa ei näin
ollen ole päällekkäistä säästöä energiakatselmustoiminnan säästöjen kanssa.

o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Kunnilta ja kuntayhtymiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla (1997−2007 tai
2008-2016), on otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut
toimenpiteet ja niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa
seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille teollisuuden toimenpiteille käytetään
keskimääräistä 12 vuoden elinaikaa. Se on konservatiivinen verrattuna komission
laskentaohjeen useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään, mutta se
ottaa huomioon joukossa olevien käyttöteknisten toimenpiteiden lyhemmän eliniän, jota ei
erikseen oteta tässä arvioon huomioon.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kunta-alan energiatehokkuussopimus - KETS 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 210 tCO2/GWh

•

o kaukolämmön päästökerroin, kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019
sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh
o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

116

123

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

243

259

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

1 060

1 676

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

2 005

3 290

sähkö, GWh/a

290

312

lämpö ja polttoaineet, GWh/a

327

344

sähkö, GWh

2 168

3 700

lämpö ja polttoaineet, GWh

3 355

5 093

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kunta-alan energiatehokkuussopimus - KETS 2008→

CO2-päästövähenemä vuodesssa − Kunta-ala (KETS)
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Kunta-ala, MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Kunta-ala, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Kunta-ala (KETS)
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/Kunta-ala,MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/Kunta-ala, MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä, kattilavaihdot 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu Höylä IV energiatehokkuussopimuksen ja sitä edeltäneiden Höylä I−III
sopimusten kattilavaihtoja vuodesta 1997 lähtien.

•

Arviossa ei ole mukana pelkästään säätimien ja polttimien erillisiä vaihtoja.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset ovat energiapalveludirektiivin (ESD) kansallisen
energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP-4) vaikutusten arvioinnin mukaiset.

•

Arvio sisältää asuinkiinteistöjen kattilavaihtojen osalta koko ohjelman vaikutukset Senewan (2009 asti)
ja ÖKL kerääminen (2010 lähtien) ja raportoimien lähtötietojen pohjalta.

•

Kattiloiden säästön elinikä 25 vuotta

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:

o

o
o

o

Säästövaikutuksen laskennassa tarkastellaan öljylämmitteisiä pientaloja
rakentamisvuosikymmenen mukaan (5 ikäluokkaa: 50-, 60-, 70-, 80- ja 90-luku). Kunkin
ikäluokan pientalolle on määritetty keskimääräinen laskennallinen energiankulutus ko.
ajankohdan rakentamistapaan perustuen (Senewa Oy/Pääjärvi, 2009).
Rakennusten ikäluokkia vastaavat pientalojen keskimääräiset lämpöenergiankulutukset
(Senewa Oy/Pääjärvi, 2009): 50-luku (45,3 MWh/a), 60-luku (38,8 MWh/a), 70-luku (35,8
MWh/a), 80-luku (29,1 MWh/a) ja 90-luku (26,2 MWh/a)
Jakson 1997–2010 energiansäästö perustuu Senewan raportoimiin vuosittaisten kyselyjen
perusteella saatuihin kattilavaihtojen lukumäärätietoihin. Vuosille 2011–2016 tieto on ÖPK
raportoimaa sopimusten seurantajärjestelmään. 2017−2020 kattilavaihtojen lukumäärät on
arvioitu kolmen edeltävän vuoden raportoidun toteutuman keskiarvon ja laskevan trendin
perusteella. Kattiloiden jakauma eri vuosikymmenille vastaa vuodesta 2011 lähtien syksyllä
2017 ÖPK:sta saatua arviota, jossa vaihdettujen kattiloiden painopiste on 80-luvun
kattiloissa. Jakauma poikkeaa aiemmin käytetystä esim. PaMs 2015 raportointiin ÖPK:sta
saadusta jakauma-arviosta ja pienentää Höylä III+IV kattilavaihtojen säästövaikutusta
selvästi – esim. noin kymmenen prosenttia vuonna 2016.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty ensin arvio yhteensä Höylä I+II+III+IV tietojen
perusteella vuosille 2020 ja 2025 ja erikseen Höylä III +Höylä IV sopimusten arviidut
vaikutukset, jotka siis sisältyvät myös ensin esitettyihin säästöihin.

Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 265 tCO2/GWh

o

Kevyt polttoöljy, Tilastokeskus, polttoaineluokitus 2017
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä, kattilavaihdot 2008→

Vaikutukset Höylä I +II + III + IV
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

383

398

6486

8448

1 466

1 526

24 849

32 367

vuositasolla

•
o
•
o

1000 tCO2/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
1000 tCO2

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
•
o

lämpö ja polttoaineet, GWh/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
lämpö ja polttoaineet, GWh

Vaikutukset Höylä III + IV
Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

Vuosi
2020

2025

83

99

713

1178

319

379

2 730

4 513

vuositasolla

•
o
•
o

1000 tCO2/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
1000 tCO2

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
•
o

lämpö ja polttoaineet, GWh/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
lämpö ja polttoaineet, GWh
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä, kattilavaihdot 2008→

CO2-päästövähenemä vuodesssa − Höylä-energiatehokkuussopimukset I−IV
0,45
0,40
0,35

MtCO2/a

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Höylä I + II + III + IV kattilavaihdot yhteensä, MtCO2/a

Höylä III+IV kattilavaihdot, MtCO2/a

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Höylä-energiatehokkuussopimukset I−IV
9
8
7

MtCO2

6
5
4
3
2
1
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Höylä I + II + III + IV kattilavaihdot yhteensä, MtCO2

Höylä III+IV kattilavaihdot, MtCO2
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus / TETS 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen kuuluvan toimitilakiinteistöjä
koskevan toimenpideohjelman (TETS) vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Laskennassa ei ole mukana energiakatselmuksissa havaittuja toimenpiteitä (KAT). Näiden
vaikutukset sisältyvät energiakatselmustoiminnan vaikutusten arviointiin. Tässä arviossa ei näin
ollen ole päällekkäistä säästöä energiakatselmustoiminnan säästöjen kanssa.

o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Yrityksiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla (1997−2007 tai 2008-2016), on
otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut toimenpiteet ja
niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille teollisuuden toimenpiteille käytetään
keskimääräistä 12 vuoden elinaikaa. Se on konservatiivinen verrattuna komission
laskentaohjeen useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään, mutta se
ottaa huomioon joukossa olevien käyttöteknisten toimenpiteiden lyhemmän eliniän, jota ei
erikseen oteta tässä arvioon huomioon.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus / TETS 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 210 tCO2/GWh

•

o kaukolämmön päästökerroin, kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019
sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh
o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

74

86

128

149

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

411

840

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

703

1 444

sähkö, GWh/a

123

145

lämpö ja polttoaineet, GWh/a

258

297

671

1 386

1 432

2 918

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a
sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a
kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö, GWh
lämpö ja polttoaineet, GWh
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus / TETS 2008→
CO2-päästövähenemä vuodesssa − TETS
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/TETS, MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/TETS, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − TETS
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/TETS, MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/TETS, MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus / VAETS 2008→

Lähtökohdat ja oletukset
•

Laskennassa on arvioitu kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen kuuluvan vuokrataloyhteisöjä
koskevan toimenpideohjelman (VAETS) vaikutuksia.

•

Laskentaperiaatteet ja oletukset on pääosin aiemman energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämän
kansallisen energiatehokkuussuunnitelman (NEEAP) vaikutustenarvioinnin kanssa.

•

Arvion lähtökohtia ja oletuksia:
o

Mukana säästöarviossa ovat kaikki raportoidut toimenpiteet, jotka säästävät energiaa. Tämä
vastaa NEEAP-4:ssä käytettyä ESD arviota.

o

Yrityksiltä, jotka ovat olleet mukana aiemmilla sopimuskausilla (1997−2007 tai 2008-2016), on
otettu huomioon myös edellisellä sopimuskaudella raportoidut toteutetut toimenpiteet ja
niiden säästövaikutukset, mikäli niiden säästövaikutus on edelleen voimassa seurantavuonna.

o

Oletettu, että raportointivuonna toteutetuista toimista ko. vuonna toteutuu puolet
säästövaikutuksesta ja vastaavasti puolet säästövaikutuksesta siirtyy yhden vuoden elinikää
pidemmälle.

o

Vuoteen 2017 asti laskennassa käytetyt säästöt (MWh/a) ovat sopimustoimintaan liittyneiden
vuosiraporteissa ilmoittamia toteutettujen toimenpiteiden vuosiraporteissa raportoituja
säästövaikutuksia. Aiemmin raportoituja toimenpiteitä on joissain tapauksissa korjattu
takautuvasti tarkistusten yhteydessä tulleiden tietojen perusteella.

o

Arviot on tehty vuosille 2020 ja 2025

o

Vuosina 2018–2025 säästön on arvioitu olevan vuosina 2008−2017 raportoidusta säästöstä
lasketun keskimääräisen vuosittaisen säästön tasolla.

o

Sopimustoiminnan vuosiraportoinnissa raportoitavissa muissa kuin
energiakatselmustoimenpiteissä ei käyttöteknisiä toimenpiteitä ole eroteltu.

o

Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei, kuten ei energiakatselmustoiminnassakaan,
arvioida erikseen vaan raportoiduille toteutetuille teollisuuden toimenpiteille käytetään
keskimääräistä 12 vuoden elinaikaa. Se on konservatiivinen verrattuna komission
laskentaohjeen useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään, mutta se
ottaa huomioon joukossa olevien käyttöteknisten toimenpiteiden lyhemmän eliniän, jota ei
erikseen oteta tässä arvioon huomioon.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus / VAETS 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 210 tCO2/GWh

•

o kaukolämmön päästökerroin, kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019
sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh
o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

77

72

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

90

85

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

522

908

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

608

1 063

31

29

341

321

198

356

2 332

4 045

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

sähkö, GWh/a
lämpö ja polttoaineet, GWh/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö, GWh
lämpö ja polttoaineet, GWh
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus / VAETS 2008→
CO2-päästövähenemä vuodesssa − VAETS
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/VAETS, MtCO2/a, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/VAETS, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − VAETS
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiatehokkuussopimukset/VAETS, MtCO2, sähkö keskim.
Energiatehokkuussopimukset/VAETS, MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Kunta-ala (KU) 2008→
Lähtökohdat
•

Energiakatselmusten tuloksia ja säästöarvioita koskevat tiedot perustuvat raportoituihin
energiakatselmuksiin 1995–2017. Arviot säästöstä on esitetty vuosille 2020 ja 2025 sekä kuvissa
kaudelle 2008–2025.

•

Laskennassa toteutuma arvioidaan sopimusten piirissä tehdyistä katselmuksista vuosiraportointitietojen
perusteella. Muiden kuin sopimuksen piirissä tehtyjen katselmusten säästöpotentiaalista toteutuva
osuus arvioidaan sopimustoiminnan toteutuman kautta määritetyillä toteutumaprosenteilla.

•

Arvio kohdistuu kunta-alan kohteisiin.

Oletukset
•

•
•
•

•

•

•

Vuosien 2018−2020 säästövaikutuksen arvio perustuu kolmen vuoden (2014–2016) raportoitujen
katselmusten keskimääräiseen säästöön sekä sopimustoiminnan jatkumiseen vuosina 2017–2025.
Vuoden 2017 tuloksia ei käytetä kolmen viimeisimmän vuoden keskimääräisien säästön laskennassa,
koska silloin käynnistyneistä katselmuksista yleensä merkittävä osa on saapumatta. Laskennassa on
mukana KAT-toimenpiteet vuodesta 1997, mikäli niiden elinikä on edelleen voimassa.
Energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvien energiakatselmuskohteiden osuus kunta-alan
energiakatselmuksista oli sopimuskaudella 2008–2016 keskimäärin yli 95 %.
Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei arvioida erikseen vaan käytetään keskimääräistä 12
vuoden elinaikaa, joka on konservatiivinen verrattuna komission energiapalveludirektiivin säästöjen
laskentaohjeen teollisuuden useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään.
Käyttöteknisten toimenpiteiden elinikänä on käytetty 5 vuotta perustuen hyvään kulutusseurantaan ja
poikkeamiin reagointiin, joka on yksi sopimustoiminnan velvoitteista. Käyttöteknisten toimenpiteiden
osuus säästöstä on edellisten kolmen vuoden aikana ollut noin kolmannes vuotuisesta toteutuneesta
säästöstä tällä alueella.
Energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden toimijoiden energiakatselmuksissa ehdotetuista
toimenpiteistä toteutunut osuus on arvioitu siten, että toteutunut säästö vastaa vuoden 2017
vuosiraportoinnissa toteutetuiksi raportoitujen katselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden säästöä.
Lisäksi sopimuksiin liittyvissä katselmuksissa ehdotettujen, mutta ei vielä toteutetuksi raportoitujen,
toimenpiteiden säästöpotentiaalista on arvioitu toteutuva osuus päätettyjen toimenpiteiden ja
harkittavaksi raportoitujen toimenpiteiden perusteella.
Muiden kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden katselmusten säästö on laskettu sopimusten
vuosiraportoinnin kautta määritetyillä säästöpotentiaalin toteutumaprosenteilla. Toteutumaprosentit
on laskettu erikseen ns. käyttöteknisille toimenpiteille ja teknisille toimenpiteille. Säästövaikutuksia
käyttöteknisille ja teknisille toimenpiteille ei arvioissa eritellä.
Vuosittaisissa arvioiduissa säästöissä voi tapahtua merkittäviäkin poikkeamia alaspäin, koska säästöjen
eliniän päättyessä voi ajoittain poistua suuriakin säästöjä.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Kunta-ala (KU) 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•
•

Lämpö+polttoaineet: 210 tCO2/GWh
o

kaukolämmön päästökerroin, kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

o
Vaikutukset

Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

19

21

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

27

30

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

190

297

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

272

424

sähkö, GWh/a

18

21

lämpö ja polttoaineet, GWh/a

76

86

sähkö, GWh

189

292

lämpö ja polttoaineet, GWh

757

1 184

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Kunta-ala (KU) 2008→
CO2-päästövähenemä vuodesssa − Kunta-ala/tuettu KAT-toiminta
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Kunta-ala, MtCO2/a, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Kunta-ala, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Kunta-ala/tuettu KAT-toiminta
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Kunta-ala, MtCO2, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Kunta-ala, MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Yksityinen palveluala (PY) 2008→
Lähtökohdat
•

Energiakatselmusten tuloksia ja säästöarvioita koskevat tiedot perustuvat raportoituihin
energiakatselmuksiin 1995–2017. Arviot säästöstä on esitetty vuosille 2020 ja 2025 sekä kuvissa
kaudelle 2008–2025.

•

Laskennassa toteutuma arvioidaan sopimusten piirissä tehdyistä katselmuksista vuosiraportointitietojen
perusteella. Muiden kuin sopimuksen piirissä tehtyjen katselmusten säästöpotentiaalista toteutuva
osuus arvioidaan sopimustoiminnan toteutuman kautta määritetyillä toteutumaprosenteilla.

•

Arvio kohdistuu yksityisen palvelualan kohteisiin.

Oletukset
•

•
•
•

•

•

•

Vuosien 2018−2020 säästövaikutuksen arvio perustuu kolmen vuoden (2014–2016) raportoitujen
katselmusten keskimääräiseen säästöön sekä sopimustoiminnan jatkumiseen vuosina 2017–2025.
Vuoden 2017 tuloksia ei käytetä kolmen viimeisimmän vuoden keskimääräisien säästön laskennassa,
koska silloin käynnistyneistä katselmuksista yleensä merkittävä osa on saapumatta. Laskennassa on
mukana KAT-toimenpiteet vuodesta 1997, mikäli niiden elinikä on edelleen voimassa.
Energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvien energiakatselmuskohteiden osuus yksityisen palvelualan
energiakatselmuksista vaihteli sopimuskaudella 2008–2016 50 %:n molemmin puolin.
Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei arvioida erikseen vaan käytetään keskimääräistä 12
vuoden elinaikaa, joka on konservatiivinen verrattuna komission energiapalveludirektiivin säästöjen
laskentaohjeen teollisuuden useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään.
Käyttöteknisten toimenpiteiden elinikänä on käytetty 5 vuotta perustuen hyvään kulutusseurantaan ja
poikkeamiin reagointiin, joka on yksi sopimustoiminnan velvoitteista. Käyttöteknisten toimenpiteiden
osuus säästöstä on edellisten kolmen vuoden aikana ollut noin kolmannes vuotuisesta toteutuneesta
säästöstä tällä alueella.
Energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden toimijoiden energiakatselmuksissa ehdotetuista
toimenpiteistä toteutunut osuus on arvioitu siten, että toteutunut säästö vastaa vuoden 2017
vuosiraportoinnissa toteutetuiksi raportoitujen katselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden säästöä.
Lisäksi sopimuksiin liittyvissä katselmuksissa ehdotettujen, mutta ei vielä toteutetuksi raportoitujen,
toimenpiteiden säästöpotentiaalista on arvioitu toteutuva osuus päätettyjen toimenpiteiden ja
harkittavaksi raportoitujen toimenpiteiden perusteella.
Muiden kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden katselmusten säästö on laskettu sopimusten
vuosiraportoinnin kautta määritetyillä säästöpotentiaalin toteutumaprosenteilla. Toteutumaprosentit
on laskettu erikseen ns. käyttöteknisille toimenpiteille ja teknisille toimenpiteille. Säästövaikutuksia
käyttöteknisille ja teknisille toimenpiteille ei arvioissa eritellä.
Vuosittaisissa arvioiduissa säästöissä voi tapahtua merkittäviäkin poikkeamia alaspäin, koska säästöjen
eliniän päättyessä voi ajoittain poistua suuriakin säästöjä.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Yksityinen palveluala (PY) 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•
•

Lämpö+polttoaineet: 210 tCO2/GWh
o

kaukolämmön päästökerroin, kuten TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

o
Vaikutukset

Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

13

13

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a

24

25

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

212

282

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

365

493

sähkö, GWh/a

25

26

lämpö ja polttoaineet, GWh/a

43

44

sähkö, GWh

350

486

lämpö ja polttoaineet, GWh

736

961

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

kumulatiivinen seurantavuoteen

32

PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Yksityinen palveluala (PY) 2008→
CO2-päästövähenemä vuodesssa − Yksityinen palveluala/tuettu KAT-toiminta
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3

0,2

0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Yksityinen palveluala, MtCO2/a, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Yksityinen palveluala, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Yksityinen palveluala/tuettu KAT-toiminta
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Yksityinen palveluala, MtCO2, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Yksityinen palveluala, MtCO2, sähkö marg.
33

PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Keskisuuri teollisuus (TE KT) 2008→

Lähtökohdat
•

Energiakatselmusten tuloksia ja säästöarvioita koskevat tiedot perustuvat raportoituihin
energiakatselmuksiin 1995–2017. Arviot säästöstä on esitetty vuosille 2020 ja 2025 sekä kuvissa
kaudelle 2008–2025.

•

Laskennassa toteutuma arvioidaan sopimusten piirissä tehdyistä katselmuksista vuosiraportointitietojen
perusteella. Muiden kuin sopimuksen piirissä tehtyjen katselmusten säästöpotentiaalista toteutuva
osuus arvioidaan sopimustoiminnan toteutuman kautta määritetyillä toteutumaprosenteilla.

•

Arvio kohdistuu keskisuuren teollisuuden kohteisiin. Energiapalveludirektiivin tavoitekausi 2008-2016 on
päättynyt ja laskelmissa ei enää erotella ESD tavoitteen mukaisen loppukäytön tavoitteen piirissä olevaa
säästöä muusta säästöstä.

Oletukset
•

•
•
•

•

•

•

Vuosien 2018−2020 säästövaikutuksen arvio perustuu kolmen vuoden (2014–2016) raportoitujen
katselmusten keskimääräiseen säästöön sekä sopimustoiminnan jatkumiseen vuosina 2017–2025.
Vuoden 2017 tuloksia ei käytetä kolmen viimeisimmän vuoden keskimääräisien säästön laskennassa,
koska silloin käynnistyneistä katselmuksista yleensä merkittävä osa on saapumatta. Laskennassa on
mukana KAT-toimenpiteet vuodesta 1997, mikäli niiden elinikä on edelleen voimassa.
Energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvien energiakatselmuskohteiden osuus kaikista teollisuuden
energiakatselmuksista on viime vuosina vaihdellut ja oli sopimuskaudella 2008–2016 keskimäärin 81 %.
Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei arvioida erikseen vaan käytetään keskimääräistä 12
vuoden elinaikaa, joka on konservatiivinen verrattuna komission energiapalveludirektiivin säästöjen
laskentaohjeen teollisuuden useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään.
Käyttöteknisten toimenpiteiden elinikänä on käytetty 5 vuotta perustuen hyvään kulutusseurantaan ja
poikkeamiin reagointiin, joka on yksi sopimustoiminnan velvoitteista. Käyttöteknisten toimenpiteiden
osuus säästöstä vaihtelee vuosittain jonkun verran vuosittain ja on edellisten kolmen vuoden aikana
ollut noin 10 % vuotuisesta toteutuneesta tällä alueella.
Energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten energiakatselmuksissa ehdotetuista toimenpiteistä
toteutunut osuus on arvioitu siten, että toteutunut säästö vastaa vuoden 2017 vuosiraportoinnissa
toteutetuiksi raportoitujen katselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden säästöä. Lisäksi sopimuksiin
liittyvissä katselmuksissa ehdotettujen, mutta ei vielä toteutetuksi raportoitujen, toimenpiteiden
säästöpotentiaalista on arvioitu toteutuva osuus päätettyjen toimenpiteiden ja harkittavaksi
raportoitujen toimenpiteiden perusteella.
Muiden kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden katselmusten säästö on laskettu sopimusten
vuosiraportoinnin kautta määritetyillä säästöpotentiaalin toteutumaprosenteilla. Toteutumaprosentit
on laskettu erikseen ns. käyttöteknisille toimenpiteille ja teknisille toimenpiteille. Säästövaikutuksia
käyttöteknisille ja teknisille toimenpiteille ei arvioissa eritellä.
Vuosittaisissa arvioiduissa säästöissä voi tapahtua merkittäviäkin poikkeamia alaspäin, koska säästöjen
eliniän päättyessä voi ajoittain poistua suuriakin säästöjä.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 2 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Keskisuuri teollisuus (TE KT) 2008→
Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 235 tCO2/GWh
o

•

energiamäärillä painotettu keskiarvo keskisuuren teollisuuden toimijoiden 2017 raportoimien
fossiilisten polttoaineiden CO2-kertoimista

sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä

2020

2025

86

89

116

120

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2

1 265

1 697

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

1 552

2 116

69

71

318

328

787

1 150

5 142

6 793

vuositasolla

•
o
o
•
o
o

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a
sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a
kumulatiivinen seurantavuoteen

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

sähkö, GWh/a
lämpö ja polttoaineet, GWh/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö, GWh
lämpö ja polttoaineet, GWh
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 3 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Keskisuuri teollisuus (TE KT) 2008→
CO2-päästövähenemä vuodesssa − Keskisuuri teollisuus/tuettu KAT-toiminta
0,5

0,4

MtCO2/a

0,3
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0,1

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Keskisuuri teollisuus, MtCO2/a, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Keskisuuri teollisuus, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Keskisuuri teollisuus/tuettu KAT-toiminta
5,0
4,5
4,0
3,5

MtCO2

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Keskisuuri teollisuus, MtCO2, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Keskisuuri teollisuus, MtCO2, sähkö marg.
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PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO 1 (3)
Ulla Suomi

18.12.2018

TEM tukema energiakatselmustoiminta / Energiavaltainen teollisuus (TE EV) 2008→

Lähtökohdat
•

Energiakatselmusten tuloksia ja säästöarvioita koskevat tiedot perustuvat raportoituihin
energiakatselmuksiin 1995–2017. Arviot säästöstä on esitetty vuosille 2020 ja 2025 sekä kuvissa
kaudelle 2008–2025.

•

Laskennassa toteutuma arvioidaan sopimusten piirissä tehdyistä katselmuksista vuosiraportointitietojen
perusteella. Muiden kuin sopimuksen piirissä tehtyjen katselmusten säästöpotentiaalista toteutuva
osuus arvioidaan sopimustoiminnan toteutuman kautta määritetyillä toteutumaprosenteilla.

•

Arvio kohdistuu enegriavaltaisen teollisuuden kohteisiin. Energiapalveludirektiivin tavoitekausi 20082016 on päättynyt ja laskelmissa ei enää erotella ESD tavoitteen mukaisen loppukäytön tavoitteen
piirissä olevaa säästöä muusta säästöstä.
Prosessiteollisuuden energia-analyyseissä ehdotettujen toimenpiteiden säästöt raportoidaan pääosin
elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen teollisuuden toimenpideohjelmien vuosiraportoinnissa.
Niiden säästöt sisältyvät tähän arvioon vain niiltä osin, joissa tiedot on energisanalyysissä raportoitu
muissa katselmuksissa ehdotettuja toimenpiteitä vastaavasti.

•

Oletukset
•

•
•
•

•

•

•
•

Vuosien 2018−2020 säästövaikutuksen arvio perustuu kolmen vuoden (2014–2016) raportoitujen
katselmusten keskimääräiseen säästöön sekä sopimustoiminnan jatkumiseen vuosina 2017–2025.
Vuoden 2017 tuloksia ei käytetä kolmen viimeisimmän vuoden keskimääräisien säästön laskennassa,
koska silloin käynnistyneistä katselmuksista yleensä merkittävä osa on saapumatta. Laskennassa on
mukana KAT-toimenpiteet vuodesta 1997, mikäli niiden elinikä on edelleen voimassa.
Energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvien energiakatselmuskohteiden osuus kaikista teollisuuden
energiakatselmuksista on viime vuosina vaihdellut ja oli sopimuskaudella 2008–2016 keskimäärin 81 %.
Yksittäisten teknisten toimenpiteiden elinaikaa ei arvioida erikseen vaan käytetään keskimääräistä 12
vuoden elinaikaa, joka on konservatiivinen verrattuna komission energiapalveludirektiivin säästöjen
laskentaohjeen teollisuuden useimmille teknisille toimenpiteille esittämään 15 vuoden elinikään.
Käyttöteknisten toimenpiteiden elinikänä on käytetty 5 vuotta perustuen hyvään kulutusseurantaan ja
poikkeamiin reagointiin, joka on yksi sopimustoiminnan velvoitteista. Käyttöteknisten toimenpiteiden
osuus säästöstä vaihtelee vuosittain jonkun verran vuosittain ja on edellisten kolmen vuoden aikana
ollut noin 10 % vuotuisesta toteutuneesta tällä alueella.
Energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten energiakatselmuksissa ehdotetuista toimenpiteistä
toteutunut osuus on arvioitu siten, että toteutunut säästö vastaa vuoden 2017 vuosiraportoinnissa
toteutetuiksi raportoitujen katselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden säästöä. Lisäksi sopimuksiin
liittyvissä katselmuksissa ehdotettujen, mutta ei vielä toteutetuksi raportoitujen, toimenpiteiden
säästöpotentiaalista on arvioitu toteutuva osuus päätettyjen toimenpiteiden ja harkittavaksi
raportoitujen toimenpiteiden perusteella.
Muiden kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden katselmusten säästö on laskettu sopimusten
vuosiraportoinnin kautta määritetyillä säästöpotentiaalin toteutumaprosenteilla. Toteutumaprosentit
on laskettu erikseen ns. käyttöteknisille toimenpiteille ja teknisille toimenpiteille. Säästövaikutuksia
käyttöteknisille ja teknisille toimenpiteille ei arvioissa eritellä.
Vuosittaisissa arvioiduissa säästöissä voi tapahtua merkittäviäkin poikkeamia alaspäin, koska säästöjen
eliniän päättyessä voi ajoittain poistua suuriakin säästöjä.
Energiatehokkuusdirektiivin edellyttämien suurten yritysten pakollisten energiakatselmusten
vaikutuksesta säästöt vuodesta 2014 eteenpäin pienentyivät merkittävästi erityisesti tällä alueella.
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Käytetyt CO2-päästökertoimet
•

Lämpö+polttoaineet: 275 tCO2/GWh

•

energiamäärillä painotettu keskiarvo EVT toimijoiden 2017 raportoimien fossiilisten
polttoaineiden CO2-kertoimista
sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh
o
o
o

keskimääräinen sähkön CO2-päästökerroin (Tilastokeskus: 5 vuoden liukuva keskiarvo,
Tilastovuosi 2016)
Marginaaliperusteinen kerroin TEM ohjeistus PaMs raportointi 2019

Vaikutukset
Vuosi

Vaikutukset CO2-päästöihin ja energiankulutukseen
CO2-päästövähenemä
vuositasolla

•
o
•

o
o
o

sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2/a

2020

2025

149

76

190

97

4 718

5 171

5 525

6 119

94

47

485

248

1 851

2 172

16 054

17 510

sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö keskimääräinen, 1000 tCO2
sähkö marginaaliperusteinen, 1000 tCO2

Energiankulutuksen vähenemä
vuositasolla

•
o
o
•
o
o

sähkö, GWh/a
lämpö ja polttoaineet, GWh/a
kumulatiivinen seurantavuoteen
sähkö, GWh
lämpö ja polttoaineet, GWh
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CO2-päästövähenemä vuodesssa − Energiavaltainen teollisuus/tuettu KAT-toiminta
1,0
0,9
0,8
0,7

MtCO2/a

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Energiavaltainen teollisuus, MtCO2/a, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Energiavaltainen teollisuus, MtCO2/a, sähkö marg.

Kumulatiivinen CO2-päästövähenemä − Energiavaltainen teollisuus/tuettu KAT-toiminta
10,0
9,0
8,0
7,0

MtCO2

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEM tukema KAT-toiminta/Energiavaltainen teollisuus, MtCO2, sähkö keskim.
TEM tukema KAT-toiminta/Energiavaltainen teollisuus, MtCO2, sähkö marg.
39

PROJEKTIN VAIKUTUSARVIO
Milja Aarni/Lea Gynther

1 (2)

22.1.2019

Uusiutuvan energian kuntakatselmus
Lähtökohdat
•
•
•
•
•

Arviointi koskee Energiaviraston työohjelmaprojektin ”Uusiutuvan energian kuntakatselmus”
uusiutuvaa energiaa lisäävää vaikutusta ja päästövaikutuksia.
Vuoden 2019 Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti on jatkoa aikaisempien vuosien
vastaaville projekteille. Pilottikatselmukset tehtiin v. 2003–2004.
Projektin tavoitteena on edistää kuntakatselmusten tekemistä ja sen avulla uusiutuvan energian
käytön lisäämistä kunnissa.
Projekti pitää sisällään kuntakatselmustiedotusta ja -markkinointia mm. energiakatselmoinnin
peruskurssin, katselmusmarkkinoinnin, kuntasopimustoiminnan asiakastilaisuuksien,
yhteyshenkilötilaisuuksien ym. yhteydessä.
TEM:n tukiosuus kuntakatselmuksille säilyy entisellään. (Tuki 50 % kaikille kunnille.)

Oletukset
•

•
•

•
•
•

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia on tehty 96 kappaletta. Määrä sisältää joitakin
katselmuksia, jotka on tehty ilman TEM-tukea, mutta näistä ei ole kattavaa määrätietoa. Nykyisellä
sopimuskaudella ei ole enää velvoitetta tehdä uusiutuvan energian kuntakatselmusmallin mukaista
selvitystä.
Tarkastelussa oletetaan, että kuntakatselmuksia tehdään vuosina 2019–2025 kuusi kappaletta
vuodessa sekä tuettuna että ilman TEM-tukea.
Uusiutuvan energian lisäys on arvioitu 48 vuosina 2009–2015 toteutetun kuntakatselmuksen
perusteella. Niiden perusteella laskettuna keskimääräinen kuntakatselmuksen tunnistama
uusiutuvan energian lisäämispotentiaali oli noin 75 GWh/katselmus, mutta hajonta on suurta. Tästä
70 GWh oli lämpöä ja 5 GWh sähköä. Koska on todennäköistä ettei koko potentiaali toteudu,
toteutuvan potentiaalin on arvioitu olevan 50 % kokonaispotentiaalista.
Huomiona, että kuntakatselmuksen tulos riippuu hyvin paljon kunnan koosta ja yhden suuren
kaupungin tulokset voivat muuttaa tilastoa merkittävästi.
Oletetaan myös, että kuntakatselmuksessa ehdotetuista toimenpiteistä toteutuu neljännes vuosittain
kunakin katselmusta seuraavana neljänä vuonna.
Oletetaan, että lämpökohteissa korvataan uusiutuvalla energialla kevyttä polttoöljyä ja siten
käytetään kevyen polttoöljyn CO2-päästökerrointa.

Käytetyt CO2-päästökertoimet
•
•

Lämpö (kevyt polttoöljy): 261 tCO2/GWh
sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

Vaikutukset
Vaikutukset CO2-päästöihin ja uusiutuvien
energioiden käyttöön
CO2-päästövähenemä
• vuositasolla
o sähkö keskimääräinen, 1000tCO2/a
o sähkö marginaaliperusteinen, 1000tCO2/a
• kumulatiivinen seurantavuoteen
o sähkö keskimääräinen, 1000tCO2
o sähkö marginaaliperusteinen, 1000tCO2
Uusiutuvien käytön lisäys
• vuositasolla, GWh/a
• kumulatiivinen seurantavuoteen, GWh

2020

Vuosi

2025

890
991

1 174
1 307

4 987
5 551

10 289
11 453

3 496
19 588

4 611
40 413
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Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Päästövähenemä vuositasolla
2 500

1000 tCO2/a

2 000

1 500

1 000

500

0

20032007

2009

2011

2013

2015

Kuntakatselmus CO2 1000tCO2/a, keskim.

2017

2019

2021

2023

2025

Kuntakatselmus CO2 1000tCO2/a, marg.

Kumulatiivinen päästövähenemä
14 000
12 000

1000 tCO2

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

20032007

2009

2011

2013

Kuntakatselmus CO2 1000tCO2, keskim.

2015

2017

2019
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Kuntakatselmus CO2 1000tCO2, marg.
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ESCO- ja muiden energiatehokkuuspalveluiden viestintä
Lähtökohdat
Arviointi koskee EV vuoden 2019 työohjelmaprojektin ”ESCO- ja muiden
energiatehokkuuspalveluiden viestintä ”, päästövaikutuksia. Projektin tavoitteena on edistää ESCOja energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintaa ja sen avulla energiansäästöpotentiaalin toteutumista
tarjoamalla energiatehokkuuspalveluista perustietoutta potentiaalisille asiakkaille ja palvelusta
kiinnostuneille mahdollisille uusille palveluntarjoajille.
Vuoden 2019 projekti on jatkoa aikaisempien vuosien vastaaville projekteille, joten tässä arvioidut
Motivan työllä saavutettavat tuloksetkin ovat pääosin seurausta pitkäjänteisestä työstä asian
edistämiseksi. Kuntien kiinnostus useita kiinteistöjä koskevien ESCO-hankkeiden käynnistämiseksi
näyttää lisääntyneen. Perinteisten ESCO-palveluiden lisäksi viime vuosina markkinoille on tullut
uusia energiatehokkuustoimenpiteisiin erikoistuneita palveluita ja liiketoimintamalleja.
Vuoteen 2005 asti lähtötiedot on arvioitu Motivan ESCO-hankerekisterin tietojen perusteella ja
vuodesta 2015 tietoja on täydennetty Business Finlandin tiedoilla tuetuista ESCO-hankkeista.
Välivuodet on arvioitu vanhemman ja viimeisimmän kehityksen perusteella.
Oletukset
• Tuki teollisuuden ESCO projekteille oli vuosina 2002–2007 keskimäärin 1 milj. €/a. Vuosina 2010–
2014 tuki kuntien ESCO projekteille oli keskimäärin 650 000 €/a. Vuosina 2013–2016 tuki ESCO
projekteille oli keskimäärin 170 000 €/a.
• Motivan ESCO-hankerekisterin tietoja hyväksi käyttäen on arvioitu, että vuoden 2005 lopulla siihen
mennessä käynnistetyillä ESCO projekteilla on yhteensä saavutettu 260 GWh/a lämpö- ja
polttoainesäästöt ja 13 GWh/a sähkönsäästöt.
• Vuosina 2006-2014 syntyneeksi lisäsäästöksi arvioidaan: lämpö 25 GWh/a ja sähkö 2 GWh/a.
Vuosien 2015-2016 sekä 2018 arviossa on otettu huomioon Business Finlandin ilmoittamat tuettujen
hankkeiden pienet määrät ja säästöksi on arvioitu saatujen säästötietojen pohjalta: lämpö 7,5-10
GWh/a ja sähkö 0,6-0,8 GWh/a. Vuonna 2017 tuettuja hankkeita oli enemmän (8) ja joukossa
yksittäinen suurempi hanke jolloin säästöt olivat taas tasolla: lämpö 25 GWh/a ja sähkö 2 GWh/a.
Tämän tason oletetaan jatkuvan vuonna 2019, minkä jälkeen on oletettu kasvuvauhdiksi hanke per
vuosi. Arviossa on mukana koko ESCO-markkina, josta Business Finlandin tuettujen hankkeiden on
oletettu kattavan 2/3.
• Tarkasteltavan projektin ansioksi lasketaan 25 % ESCO-hankkeilla yhteensä saavutetusta säästöstä
Käytetyt CO2-päästökertoimet
• lämpö/polttoaine:
210 tCO2/GWh
• sähkö:
keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh
Vaikutukset
Vaikutukset CO2-päästöihin, energiankulutukseen ja uusiutuvien energioiden käyttöön
CO2-päästövähenemä
• vuositasolla
o sähkö keskimääräinen, 1000tCO2/a
o sähkö marginaaliperusteinen, 1000tCO2/a
• kumulatiivinen seurantavuoteen
o sähkö keskimääräinen, 1000tCO2
o sähkö marginaaliperusteinen, 1000tCO2
Energiankulutuksen vähenemä
• vuositasolla
o sähkö, GWh/a
o lämpö ja polttoaineet, GWh/a
• kumulatiivinen seurantavuoteen
o sähkö, GWh
o lämpö ja polttoaineet, GWh

2020

Vuosi

2025

35
41

46
53

351
392

516
584

13
147

17
191

94
1 485

155
2 173
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KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA
Lähtökohdat
•
•

Tämä arvio on tehty kuluttajien energianeuvonnalle vuodesta 2010 eteenpäin. Neuvonnan
vaikutusarvio sisältää sekä Motivan, että Motivan koordinoiman alueellisen neuvonnan vaikutukset.
Hankkeilta on kerätty tietoa tavoitettujen kuluttajien määristä kohdennetuissa tilaisuuksissa,
yleisluonteisissa tilaisuuksissa ja henkilökohtaisessa neuvonnassa vuoteen 2014 asti.

Oletukset
•

•

•

•
•

Vuosille 2010–2014 käytetään toteutuneita neuvontamääriä yleisötilaisuuksille ja henkilökohtaiselle
neuvonnalle. Vuosien 2015–2017 määrät on arvioitu muutaman hankkeen vapaaehtoisen
raportoinnin perusteella yleistämällä tiedot muille alueille varovaisuusperiaatetta noudattaen ja
saman toiminnan tason on oletettu jatkuvan tulevaisuudessa.
Kuluttajaneuvonnan internet-sivut tulivat käyttöön vuoden 2013 alkupuolella. Käyttäjiä (istuntoja) oli
n. 11 000 vuonna 2013, 24 000 vuonna 2014, 70 000 vuonna 2015 ja 68 800 vuonna 2016. V. 2017
vuonna Motivan sivuille yhdistettyjä kuluttajaneuvonnan aineistoja kävi tarkastelemassa n. 100 000
kävijää (20 suosituinta sisältöä). Vuoden 2018 seurantatiedot osoittavat jo 260 000 kävijää Koti- ja
asuminen (pois lukien YM:n alueella oleva rakentaminen) sekä lampputieto-osioissa sekä 500 000
somekävijää. Sama taso oletettu tuleville vuosille.
Keskimääräinen säästöarvio yhdelle neuvontatapahtumalle on tilaisuuksissa 100 kWh/kuluttaja ja
henkilökohtaisessa neuvonnassa 600 kWh/kuluttaja. Esimerkiksi 600 kWh säästö
henkilökohtaisessa neuvonnassa vastaa sitä, että joka viides neuvontaa saanut toteuttaisi
investointitoimenpiteen, joka johtaa 3 000 kWh energiansäästöön. Internet-sivuilla ja someaineistoissa käynnin oletetaan varovaisesti tuottavan 10 kWh säästön käyntiä kohden. Lähtökohtana
arvioille on mm. Energy Saving Trust:n toiminnan tulokset Englannissa ja Adato Energian ja ÅF:n
selvitys (2012) ns. pehmeiden toimien vaikutuksista (1-3 % kulutuksesta).
Parempaa kansallista tietoa neuvonnan vaikuttavuudesta odotetaan saatavan vuoden 2018
työohjelmassa meneillään olevassa neuvontahankkeessa, jossa vaikuttavuustietoa kerätään
Porvoossa. Vaikutusarviota voitaneen jatkossa täsmentää tämän tiedon avulla.
Säästöstä 20 % kohdistetaan sähkönsäästölle ja 80 % lämmönsäästölle, joka on pääasiassa öljyä ja
kaukolämpöä.

Käytetyt CO2-päästökertoimet
•
•

Lämpö/polttoaine: 226 tCO2/GWh (ei vastaa keskimääräistä lämmön ja polttoaineen kerrointa vaan
öljyn käyttöä on painotettu)
Sähkö: keskimääräinen 164 tCO2/GWh, marginaaliperusteinen 600 tCO2/GWh

Vaikutukset
Vaikutukset CO2-päästöihin, energiankulutukseen ja uusiutuvien energioiden käyttöön
CO2-päästövähenemä
• vuositasolla
o sähkö keskimääräinen, 1000tCO2/a
o sähkö marginaaliperusteinen, 1000tCO2/a
• kumulatiivinen seurantavuoteen
o sähkö keskimääräinen, 1000tCO2
o sähkö marginaaliperusteinen, 1000tCO2
Energiankulutuksen vähenemä
• vuositasolla
o sähkö, GWh/a
o lämpö ja polttoaineet, GWh/a
• kumulatiivinen seurantavuoteen
o sähkö, GWh
o lämpö ja polttoaineet, GWh

2020

Vuosi

2025

14
20

24
34

89
126

190
268

14
54

22
90

84
334

178
713
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