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Kuluttajien energianeuvontaa jo useiden 
vuosikymmenten ajan 
– Energiakriisi v. 1973 vauhdittajana



• Aloitettu keväällä 2018 kokeiluhankkeilla

• Neuvonnan kohderyhminä maakunnissa ovat kansalaiset, kunnat ja pk-
yritykset.

• Tavoitteina on mm.: 

– käynnistää ja toteuttaa maakunnallista kuluttajien energianeuvontaa

• Hyödynnettävissä Motivan puolueeton uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden tieto ja neuvonta-aineistot mm. lämpöpumput, 
rakentaminen ja lämmitys, hybridilämmitys, maalämpö suurissa kiinteistöissä, 
vesikiertoinen  sähkölämmitys, säästömahdollisuudet,  energiaviisas  asuminen,  
vedenkulutus ja aurinkosähkö-kampanja. 

– lisää toteutettuja energiakatselmuksia ja uusiutuvan energian 
kuntakatselmuksia

– lisää liittyjiä (kuntia ja keskisuuria yrityksiä) energiatehokkuussopimuksiin, 
auttaa liittymisessä sekä neuvoa ja tukea liittyneitä toimeenpanossa

– edistää energiatuen hyödyntämistä, investointeja, selvityksiä ja pilotointeja 
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Energiaviraston rahoittama 
Alueellinen energianeuvonta
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Meneillään olevat kokeiluhankkeet

• Kokeiluhankkeita toteuttavat 30.4.2019 saakka:

– Varsinais-Suomi: Valonia

– Satakunta: Porin kaupunki

– Pirkanmaa: Ekokumppanit Oy

– Päijät-Häme: Päijät-Hämeen liitto

– Etelä-Karjala: Lappeenrannan kaupunki

– Pohjois-Savo: Kuopion kaupunki

– Pohjois-Karjala: Joensuun kaupunki

– Keski-Suomi: Benet Solutions Oy (Keski-Suomen 
Energiatoimisto)

– Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa: 
Thermopolis Oy (Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto)

– Lappi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

• Kokeiluhankkeista saatava tieto on auttanut alueellisen 
energianeuvonnan kilpailutuksen valmistelussa. 



Energia- ja ilmastotyötä tekevät:
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Varsinais-Suomi: Valonia

Liisa Harjula

”Tiesitkö: Valonian järjestämissä 12 kpl energiailloissa 
kuntalaisille on käynyt jo vajaa 300 kuntalaista!”
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Satakunta: Porin kaupunki

Tommi Lievonen, Marjo Kekki ja Esa Merivalli

”Tiesitkö: Porin kaupunki tulee nostamaan esille 
kuluttajien energiansäästömahdollisuuksista, huomioiden 
erityisesti taloudelliset näkökulmat ja energiaköyhyyden!”
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Pirkanmaa: Ekokumppanit Oy

Juho Rinta-RahkoSuvi Holm

”Tiesitkö: Ekokumppanit ovat tehneet paikallisten yrityksien 
energiakatselmuksista ja investoinneista hienoja 

markkinointivideoita!”
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Päijät-Häme: Päijät-Hämeen liitto

Petra Stenfors Johanna SnellJuha Hertsi

”Tiesitkö: Päijät-Hämeen liitto on saanut lisää kuntia liittymään 
KETSiin sekä keväällä edetään mm. aurinkosähkön yhteishankinnan 

edistämisessä!”
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Etelä-Karjala: Lappeenrannan kaupunki

Ville ReinikainenIlkka Räsänen

”Tiesitkö: Lappeenrannan seudun ympäristötoimella on hyvä ja 
pitkä kokemus lämpökameroiden lainauksesta, kahdella 

kameralla on kuvattu n. 600 kohdetta !”
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Pohjois-Savo: Kuopion kaupunki

Tapio Kettunen Mari Turunen

”Tiesitkö: Pohjois-Savo etsii keväällä parhainta tapaa järjestää 
kuluttajien energianeuvonta yhteistyössä paikallisten tahojen 
kanssa. Tulevaisuuden painopisteitä sähkö- ja kaasuautoilun 

edistäminen!”
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Pohjois-Karjala: Joensuun kaupunki

Outi Manninen

”Tiesitkö: Uudenlaisiin energiatehokkuus- ja 
katselmussparrauksiin ilmoittautunut jo 10 kuntaa ja 7 

yritystä!”
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Keski-Suomi: Benet Solutions Oy (Keski-
Suomen Energiatoimisto)

Jouko Pekkanen

”Tiesitkö: Benet Solutions on tehnyt aktiivista työtä kuntien 
energiatehokkuussopimusten edistämisessä, tämä työ jatkuu!”
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Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa: Thermopolis Oy (Etelä-
Pohjanmaan Energiatoimisto)

Matti Alakoskela Mervi PienimäkiMarjo Mäkipelto

”Tiesitkö: Kuntalaisia on tavoiteltu kuluttajien energianeuvonnalla 
kuntien rakennusvalvonnan kautta jo 19 kunnassa!”



15

Lappi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Otto Pesonen

”Tiesitkö: Yhteistyössä Lapin maakunnan eri toimijoiden 
kanssa kehitetty Lapin energiakonttori – palvelu kokoaa 
Lapin kunnille, kuntalaisille ja yrityksille energiatiedon!
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Kuluttajat ovat kysyneet:  

Aurinkosähköstä
Uusiutuvasta 
energiasta

Sähköautoista

Puun poltosta

Energian säästöstä
Aurinkolämmöstä

Hiilijalanjäljestä

Energian päästöistä

Öljylämmityksen 
vaihtamisesta 

uusiutuviin

Kotitalouksien 
tuista energiaan 

liittyen

Lämpöpumpuista

Lämmitystapa-
valinnoista



• Energiaviraston hakee alueellisen energianeuvonnan toteuttajia 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseen kuhunkin 18 
maakuntaan (pl. Ahvenanmaa) neljän vuoden ajan vuosien 2019-2023 välille, 
sisältäen option kahteen lisävuoteen. 

• Kilpailutus on nyt auki (hankintailmoitus lähetetty 9.1.2019) ja on auki 
15.2.2019 klo 12 saakka

• Energiavirasto pyytää kiinnostuneita tutustumaan hankinta-
asiakirjoihin https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
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Alueellinen energianeuvonta 2019-2023



Kiitos! 

Kysy lisää: 
Johanna Kirkinen

Johanna.kirkinen@energiavirasto.fi
Puh. 029 5050 175

@kirkinen

(Huom! kilpailutusta koskevat kysymykset vain 
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

-palvelun kautta.)


