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5 600 000 kuluttajaa

320 000 yritystä

317 kuntaa ja kaupunkia



Motiva Oy

Valtionyhtiö

• Yhteiskunnallisesti vaikuttavat resurssitehokkuus-
hankkeet julkishallinnolle, ministeriöille ja virastoille 

Motiva Services Oy 
Motiva Oy:n tytäryhtiö

• Yhteistyöhankkeet yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
• Hallinnoi Suomessa Pohjoismaista ympäristömerkkiä 

ja EU-ympäristömerkkiä. 
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 Energiansäästö on maailmanlaajuisesti 

tunnustettu ensisijainen polttoaine 

”first fuel”, kun tavoitteena on vähentää 

energiankäyttöä ja ilmastopäästöjä

 Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö 

vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia 

hiilidioksidipäästöjä

 Vahvasti esillä sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti

 Energia- ja ilmastostrategia

 Puhtaan energian paketti (mm. 

direktiivien EED, EPBD, RES 

uusimiset)

Energiatehokkuus “FIRST FUEL”
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ENERGIATEHOKKUUS-
SOPIMUKSET2017–2025



KATSO VIDEO 
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Energiatehokkuussopimukset Suomen ensisijainen 
valinta energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa 

 Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää 

EU:n tiukat energiatehokkuusvelvoitteet 

 Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) (EED)

 Sopimustoiminnan kautta on tarkoitus kattaa yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 

toimeenpanokaudella 2014−2020 direktiivin 7 artiklan mukaisesta sitovasta kansallisesta 

energiansäästötavoitteesta. 

 Vapaaehtoiset sopimukset ovat vaihtoehto uudelle kansalliselle lainsäädännölle 

tai muille uusille pakkokeinoille 

 Suomea sitovien energiatehokkuusvelvoitteiden toimeenpano onnistuu 

vapaaehtoisin keinoin vain, jos sopimustoiminta on kattavaa ja täyttää asetetut 

tavoitteet energiankäytön tehostumisesta
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:FI:PDF


KANSALLISET HYÖDYT

Energiatehokkuussopimukset

 Keskeinen osa Suomen energiapolitiikkaa Ensisijainen keino EU:n 

energiatehokkuusdirektiivin 

(EED) toimeenpanossa
 Palvelee myös rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin 

(EPBD) toimeenpanoa

 Helpottaa uusiutuvan 

energian velvoitteiden 

toteutumista 

 Auttaa kasvihuonekaasu-

päästövelvoitteiden 

saavuttamisessa

 Edistää osaltaan Suomen 

huoltovarmuutta ja 

energiaomavaraisuutta 

 Luo vihreää kasvua & 

markkinoita puhtaan 

teknologian ratkaisuille

 Ei verotuksen tai 

lainsäädännön 

haitallisia vaikutuksia 

yritysten kilpailukykyyn

 Vaihtoehtoinen ja täydentävä keino 

lainsäädännölle/pakkokeinoille

 Lisää yritysten ja kuntien kustannustehokkuutta 

& parantaa toimintaedellytyksiä

 Vastaa osaltaan kansainvälisiin 

ilmastositoumuksiin
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HYÖDYT LIITTYJÄLLE

 Tarkoituksenmukainen 

energiankäyttö on 

vastuullista

 Toiminnan ilmasto-

kuorma vähenee

 Turhien energiakulujen karsinta

lisää kannattavuutta ja tulosta

 Liittyy luontevaksi osaksi 

johtamisjärjestelmiä

 Mahdollisuus hyödyntää 

valtion energiatukea

energiatehokkuustoimiin

 Energiankäytön tehostuminen 

muuttuu hyödylliseksi toimintatavaksi 

 Rakentaa ja vahvistaa 

myönteistä julkisuuskuvaa

Energiatehokkuussopimukset

 Joustavampi ja mielekkäämpi 

vaihtoehto uudelle kansalliselle 

lainsäädännölle tai muille uusille 

pakkokeinoille
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ELINKEINOELÄMÄ │ KUNTA-ALA │ KIINTEISTÖALA │ ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

 Kattava vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta 

on käynnistynyt Suomessa jo vuonna 1997 

 Sopimustoiminta on tuottanut toivottuja tuloksia 

 Uusi sopimuskausi vuosille 2017–2025 on lähtenyt hyvin käyntiin

ENERGIANSÄÄSTÖ-

SOPIMUKSET 

1997–2007

ENERGIATEHOKKUUS-

SOPIMUKSET 

2008–2016

ENERGIATEHOKKUUS-

SOPIMUKSET 

2017–2025
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Energiatehokkuusdirektiivin (EED)

toimeenpanokausi 2014−2020

SOPIMUSKAUSI │ SOPIMUSJAKSOT │  LIITTYMINEN

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

 Sopimukseen liitetään pääsääntöisesti yrityksen kaikki Suomessa toimivat 

toimipaikat ja niiden energiankäyttö 

 Sopimukseen liitytään koko kaudelle 2017–2025 

 Vuoden 2018 loppuun mennessä liittyneiden on mahdollista irtautua sopimuksesta vuoden 2020 

lopussa ilman energiatukiin liittyviä mahdollisia seuraamuksia

1. JAKSO 2017–2020 (4 VUOTTA) 2. JAKSO 2021–2025 (5 VUOTTA)

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUSKAUSI 2017–2025
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Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

KUNTA-ALAN
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS

KIINTEISTÖALAN
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS

HÖYLÄ IV
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS

LÄMMITYSPOLTTONESTEIDEN 

JAKELU

Öljylämmityskiinteistöt

ELINKEINOELÄMÄN
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS

KAUPUNGIT & KUNNAT

KUNTAYHTYMÄT

TOIMITILAKIINTEISTÖT

VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT

ENERGIA-ALA

Energiantuotanto

Energiapalvelut

TEOLLISUUS

Energiavaltainen teollisuus l  

Elintarviketeollisuus l  Kemianteollisuus

Teknologiateollisuus l  Puutuoteteollisuus  

Yleinen – teollisuus

PALVELUALA

Kaupan ala  l  Matkailu- ja 

ravintolapalvelut l  Autoala  l  

Yleinen – palveluala
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KATTAVUUSTAVOITTEET VUODEN 2018 LOPPUUN MENNESSÄ

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

ELINKEINOELÄMÄ

 Energiavaltainen teollisuus: yrityksistä 100 % 

 Keskisuuri teollisuus ja yksityinen palveluala: toimenpideohjelma-alueiden energiankäytöstä  50 %−65 %

 Energiantuotanto: sähköntuotannosta 85 %, kaukolämmön tuotannosta 70 %

 Energiapalvelut: sähkön ja kaukolämmön jakelusta ja myynnistä 80 %

KIINTEISTÖALA

 Toimitilakiinteistöt: sopimuksen kohderyhmän huoneistoalasta vähintään 80 % 

 Vuokra-asuntoyhteisöt: sopimuksen kohderyhmän huoneistoalasta vähintään 80 % 

KUNTA-ALA

 Kunnat ja kaupungit: asukasluvusta vähintään 75 % 

LÄMMITYSPOLTTONESTEIDEN JAKELU − ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

 Höylä IV: lämmityspolttonesteiden toimitusmäärästä vähintään 80 %  
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LIITTYJÄ SITOUTUU JATKUVAAN PARANTAMISEEN − ELINKEINOELÄMÄ │ KIINTEISTÖALA

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

 Tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi käytössä 
olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä tai toimintasuunnitelmia 

 Tavoitteiden saavuttamiseksi liittyjä sitoutuu:

 Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun

 Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen

 Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseen

 Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa

 Henkilökunnan koulutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään

 Vuosittaiseen raportointiin

 Liittyjä pyrkii myös uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämiseen.

 Jokainen liittyjä toteuttaa toimia omista lähtökohdistaan ja sitoutuu tekemään parhaansa 
tavoitteen saavuttamiseksi.

 Työ edellyttää johdon sitoutumista, pitkän aikavälin päämäärien ja tavoitteiden 
asettamista sekä niiden systemaattista toteuttamista ja seurantaa
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JOKAINEN TOTEUTETTU JA RAPORTOITU TOIMI ON TÄRKEÄ

Vuosiraportointi

 Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoitavat kunakin 

vuonna toteutetut energiankäyttöä tehostavat toimenpiteet ja niiden vuotuinen 

energiansäästövaikutus on edellytys toimeenpanna EU:n 

Energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita vapaaehtoisin toimin ilman lainsäädäntöä 

 Vuosiraportoinnissa seurataan sopimuksen mukaisesti asetettujen 

energiansäästötavoitteiden sekä muiden velvoitteiden toteutumista

 Liittynyt yritys/kunta raportoi vuosittain energiatehokkuussopimusten 

seurantajärjestelmään:

 edellisen vuoden energiankäytöstä − sähkö, lämpö ja polttoaineet

 energiankäyttöä tehostavista toimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksesta (MWh/a)

 muiden sopimuksen velvoitteena olevien toimien toteutumisesta
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SOPIMUKSEN VASTUUHENKILÖ JA YHDYSHENKILÖ  − ELINKEINOELÄMÄ │ KIINTEISTÖALA 

Toiminnan organisointi

Sopimuksen vastuuhenkilö

 Huolehtii sopimuksen toimeenpanon ja tehtävien organisoinnista liittyjän omassa 

organisaatiossa 

 Toimii yrityksen yhteyshenkilönä sopimusosapuoliin ja Motivaan sopimuksen 

toimeenpanoon ja vuosiraportointiin liittyvissä asioissa sekä 

toimipaikkakohtaisena vastuuhenkilönä ellei niitä ole erikseen määritetty

Toimipaikan vastuuhenkilö(t)

 Liittyjä voi nimetä sopimukseen liittyessään toimipaikkakohtaiset vastuuhenkilöt, 

jotka toimivat ko. toimipaikkaa koskevissa  asioissa yhteyshenkilönä 

sopimusosapuoliin ja Motivaan

 Sopimuksen vastuuhenkilö toimii myös toimipaikkojen vastuuhenkilönä ellei niitä 

ole erikseen nimetty
8.3.201717



ELINKEINOELÄMÄ │ KUNTA-ALA │ KIINTEISTÖALA

Tuki energiakatselmuksiin ja 
energiatehokkuusinvestointeihin

 Valtio tukee* Motiva-mallisia energiakatselmuksia ja -analyysejä

 Energiatehokkuuslain (1429/2014) pykälän 6 mukaisia suurten yritysten pakollisia 

energiakatselmuksia ei tueta

 Valtio tukee* tapauskohtaisesti uuden energiatehokkaan teknologian 

käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja*

 Energiatehokkuussopimuksiin liittyneillä on mahdollisuus hakea valtion 

harkinnanvaraista tukea* myös tavanomaisen tekniikan 

energiatehokkuusinvestointeihin

* Tukea ei myönnetä asuinkiinteistöille
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ELINKEINOELÄMÄ │ KUNTA-ALA │ KIINTEISTÖALA

Tukiprosentit, energiatuki investointeihin:

• Uusiutuvan energian investoinnit

• max. 25% Lämpökeskukset käytännössä 10-15% ja aurinkosähkö- ja aurinkolämpöhankkeet 25 ja 

20 % 

Edellytyksenä energiatehokkuussopimukseen kuuluminen

• Tuki tavanomaiseen teknologian energiatehokkuusinvestointeihin

• max. 20% sopimuskunnille ja -yrityksille

• max. 25 % sopimuskunnille ja -yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua

• max. 15 % muille kunnille ja yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua

• Tuki uuden teknologian investointeihin

• max. 40 %

• Uudesta teknologiasta ei ole olemassa ”listaa”, vaan hakijan on itse perusteltava uutuus

• Haetaan aina TEKESistä (PK: Energiatuki | Tekes)

TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA
8.3.201719
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SUURTEN YRITYSEN PAKOLLISET KATSELMUKSET │ YMPÄRISTÖLUPAVELVOLLISET  YRITYKSET

Helpotuksia lakisääteisiin velvoitteisiin 

 Suuren yrityksen katsotaan täyttävän energiatehokkuuslain (1429/2014) 6§:n 

vaatimukset pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta, mikäli 

 yritys on liittynyt energiatehokkuussopimukseen 

ja 

 se on ottanut käyttöön energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ), jonka ei tarvitse olla sertifioitu.

 Sopimukseen liittyneet ympäristölupavelvolliset  yritykset välttyvät erillisiltä 

energiatehokkuuteen liittyviltä vaatimuksilta ympäristöluvissa. 
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Tuloksia
2008-2016
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Yhteishankkeet
Energiantehokkuustoimenpiteisiin 

vauhtia yhteishankkeista



Yhteishankkeet 
- yhteistyössä kaikki voittavat
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 Apua ja vastauksia omiin 

kysymyksiin

 Oppiminen - ajankohtainen tieto 

projektin aiheesta,  käytettävissä 

myös projektiin osallistuvien 

laitetoimittajien tietämys

 Tietoa edullisemmin vrt. jokainen 

teettäisi oman selvityksen kustakin 

osa-alueesta

 Verkostoituminen ja kollegoilta 

oppiminen

 Imago

 ”Tässä ruletissa voittaa aina”

Yhteishankkeet 
- hyödyt osallistuville yrityksille
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Yhteishankkeissa yhdistyvät yritysten tietotaito sekä resurssit - kaikki voittavat

Yhteishankkeet – Motivan rooli

 Tuomme saman pöydän ääreen toimijoita (eri sektoreilta/samalta toimialalta) 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 Meillä on pitkä ja laaja kokemus yhteisrahoitteisista hankkeista sekä eri 

tutkimus- ja kehitysohjelmien koordinoinnista ja toteutuksesta. 

 Verkostojen johtaminen kohti tuloksia on ehdottomia vahvuuksiamme. 

 Uskomme yhdessä tekemisen voimaan.

8.3.201729



Toteutettuja, käynnissä olevia ja tulevia hankkeitamme

Yhteishankkeet

 Käynnissä olevia yhteishankkeita, esimerkiksi:

 Energiatehokas vesihuoltolaitos

 Teollisuuskiinteistön ilmanvaihto energiatehokkaaksi

 Energiatehokas koti ja Taloautomaatio pientaloissa

 Tule mukaan, tänä vuonna käynnistyviä yhteistyöhankkeita ovat muun muassa:

 Valaistuksen hankintaohjeet ja LEDien huolto- ja kunnossapito

 Aurinkosähköä palvelualan ja teollisuuden kiinteistöihin

 Sähkökäytöt energiatehokkaiksi taajuusmuuttajille, ohjauksilla ja säädöillä

 Ilmanvaihto ja hyvä sisäilma asuinrakennuksissa

 Säästöjä lämpöpumpuilla
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Kysymyksiä?
kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

mailto:kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi


http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/



