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OHJELMA

▪ Tervetuloa ja esittäytyminen

▪ Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) antaa kunnalle eväät 

tehokkaaseen energiatehokkuustyöhön ja Hinku-toimenpiteisiin, 
Okariina Rauta, Motiva Oy

▪ Sopimustoiminnalla järjestelmällisyyttä ja seurattua tietoa 

energiatehokkuustoimintojen vaikuttavuudesta kunnassa, 
Saara Elväs, Motiva Oy

▪ Tauko 5 min

▪ Tavoitteesta toimeen – kokemuksia Raumalta ja Laitilasta, 
Tuija Kailaste, Laitilan kaupunki

▪ Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistämisesta Varsinais-Suomessa, 
Liisa Harjula, Valonia

▪ Energiatuet ja tukimahdollisuudet (Business Finland), 
Timo Fager, Business Finland
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Webinaarin toimintatavat 

Pyydä puheenvuoroa

Raise a hand -toiminnolla

Mikrofoni ja video

Pidetään mikrofonit mykistettynä muuten kuin oman 

puheenvuoron aikana. Videota voi pitää päällä oman maun 

mukaan, erityisesti pienryhmissä.

Apua

Jos sinulla on teknisiä ongelmia, kirjoita chatti-

ikkunaan. Jos et voi kirjoittaa chattiin, lähetä 

sähköpostia nina.vaasvainio@motiva.fi

Kommentit ja ajatukset puheenvuorojen aikana ovat tervetulleita

Kirjoita ja kommentoi chatissa

mailto:nina.vaasvainio@motiva.fi


Kunta-alan 
energiatehokkuussopimus 
(KETS) antaa kunnalle eväät 
tehokkaaseen 
energiatehokkuustyöhön ja 
Hinku-toimenpiteisiin

Energiatehokkuustoiminta Varsinais-Suomen 
kunnissa 16.9.2020

Okariina Rauta, Motiva Oy
Twitter @OkariinaRauta
Linkedin www.linkedin.com/in/okariinarauta
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Gsm. 0415247621
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Taustat
Energiatehokkuussopimukset 2017-2025



Energiatehokkuusdirektiivi asetti velvoitteen 

▪ Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää 

EU:n tiukat energiatehokkuusvelvoitteet  Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) (EED)

▪ Sopimustoiminnan tavoitteena kattaa yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 

toimeenpanokaudella 2014−2020 direktiivin 7 artiklan mukaisesta sitovasta 

kansallisesta energiansäästötavoitteesta. 

▪ Vapaaehtoinen järjestelmä on vaihtoehto uudelle kansalliselle lainsäädännölle 

tai muille uusille pakkokeinoille. Saimme valita..

▪ Energiatehokkuusvelvoitteiden toimeenpano onnistuu vapaaehtoisin keinoin 

vain, jos sopimustoiminta on kattavaa! 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:FI:PDF


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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Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimijat

16.9.2020

Kunnat Kaupungit Kuntayhtymät

Motiva Alueellinen energianeuvonta

(maakunnittain)

Energiavirasto

Työ- ja 

elinkeinoministeriö

Yhdyshenkilö- ja 

vastuuhenkilö
Yhdyshenkilö- ja 

vastuuhenkilö

Yhdyshenkilö- ja 

vastuuhenkilö

Käytännön toiminta Maakunnassa

energianeuvonnan

toteuttaminen, yhtenä

kohderyhmänä kunnat

Vastuulla toiminnan

tehokas organistointi ja 

valvonta

Rahoitus ja yhteistyö



KUNTA SITOUTUU JATKUVAAN PARANTAMISEEN 

Sopimukseen sitoutuminen

Tavoitteena on 
liittää energiatehokkuus, energiansäästö ja pyrkimys 
uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen osaksi kunnan 
toimintaa ja käytössä olevia tai käyttöön otettavia 
johtamisjärjestelmiä.

Tarkemmat tiedot liittyjän toimenpiteistä ja velvoitteista löytyy Kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta 
(sopimuskohta 6 Liittyjän toimenpiteet ja velvoitteet).
Kunta-alan energiatehokkuussopimus: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/Kunta-ala.pdf
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http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/Kunta-ala.pdf


Kunta-alan energiatehokkuussopimus

▪ Omistetut, vuokratut ja vuokralle annetut rakennukset

▪ Katu- ja muu ulkovalaistus

▪ Vesi- ja jätehuolto

▪ Joukkoliikenne

▪ Omat kuljetukset ja työkoneet

* Sopimuksen ulkopuolelle liittyjän kokonaan tai osittain omistama energian tuotanto, siirto ja jakelu tai vastaavat toimenpiteet.

Nämä toiminnat liittyvät niitä koskeviin Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiatuotantoa ja /tai energiapalveluja

koskeviin toimenpideohjelmiin. 

* Vuokra-asuntoyhtiöt ja asumisoikeusyhtiöt liittyvät ensisijaisesti kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-

asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
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Sopimuksen kohderyhmä ja siihen liitettävä energiankäyttö



Hyödyt
Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS)



Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyötyjä

16.9.2020

Fiksu 

energiankäyttö

Edistää vihreää

kasvua

Vapaaehtoinen, 

ei lakia

Tietoa energian-

käytöstä

esiin

Henkilöstölle

koulutusta

Säästyy euroja ja 

luonnonvaroja

Ilmastokuorma 

pienenee

Myönteinen

julkisuuskuva

Kustannus-

tehokkuus paranee

Viestintää energia-

tehokkuudesta

myös kuntalaisille

Energiakulut

pienenevät

Jatkuva 

parantaminen

Tavoitteellista 

toimintaa

Toiminta-

suunnitelma 

on hyvä runko 

Raportointi antaa 

tilannetietoa 

tehokkuudesta

Kannattavuus 

kasvaa

Hyödyllinen 

toimintatapa

Sitoutuminen 

luo pohjan

Hankinnat energia-

tehokkaiksi

Käyttöön uutta 

teknologiaa ja 

uusiutuvaa

energiaa



Kuntien nimeämät keskeiset
energiatehokkuustoimien oheisyödyt

16.9.2020

Selvitys 2019: Energiatehokkuuden oheishyödyt kunnissa ja kuntayhtymissä

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/2020/02/Energiatehokkuuden-oheishy%C3%B6dyt-kunnissa-ja-kuntayhtymiss%C3%A4.pdf


Vaikuttavuus
Energiatehokkuussopimus 2017–2025

Sopimustulokset.fi 

https://www.sopimustulokset.fi/tulokset/kunta-alan-energiatehokkuussopimus/


Sopimuksella saavutetut tulokset 2 vuodessa
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Sopimuksella saavutetut tulokset 2 vuodessa

huomioiden myös yritykset

16.9.2020



Käytännön toteutus
kunnassa

Kunta-alan energiatehokkuussopimus



KETSin toteutuminen kunnassa

16.9.2020

Toiminnan organisointi

Suunnittelu (toimintasuunnitelma)

Energiatehokkuuden huomioon ottaminen suunnittelussa 

ja hankinnoissa

Energiatehokkuuden huomioon ottaminen uudis-

ja korjausrakentamisen suunnittelun ohjauksessa 

Uusiutuvan energialähteiden käyttöönotto 

Energiakatselmusten ja investointien sekä niissä 

havaittujen toimenpiteiden toteuttaminen 

Energiankäytön seuranta ja sen hyödyntäminen 

suunnitelmallisesti

Henkilökunnan koulutus ja 

energiatehokkuusasioiden viestintä

Energiatehokkuusryhmä, energiaryhmä, ilmastoryhmä, 

kestävän kehityksen ryhmä

Liittyjän velvoitteet

Systemaattinen toiminta sopimuskauden mittaisena

toimintasuunnitelmana; erillisena dokumenttina tai linkitettynä

kunnan muuan energia- ja ilmastotoimintaan

Toteutustapa

Suositus hyödyntää TEMin ohjetta energiatehokkuuden

huomioimisessa; käytännöntyöhön tukea ja apua Motivalta. 

Esimerkiksi uudisrakentamisessa koko elinkaaren osalta

energiatehokkuuden huomioiminen sekä kuntien investoinnit ja 

rahoitusmallit

Vuosittainen raportointi

Esimerkiksi Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen

toteuttaminen; sen pohjalta toimenpiteiden toteuttaminen

Energiakatselmusten toteuttaminen (huomioi korotetun tuen

mahdollisuus!), ESCO-mallin hyödyntäminen, investointien

osalta energiatehokkuuden huomioiminen

Kuntakohtaisesti vaihtelevuutta. Systemaattinen seuranta

hyödyntäen toimittajaa tai itse toteutettuna. Osalla ei vielä

systemaattista seurantaa.

Kuntaorganisaation sisällä henkilöstölle, tilojen käyttäjille, 

varhais ja peruskasvatuksen kautta oppilaille sekä kuntalaisille.  

Kunnittain vaihtelua,.

Vuosittainen raportointi; raportoivat asiat sovittu

sopimukseen liityttäessä. 



ESIMERKKEJÄ
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen

käytännön toteutus kunnassa
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https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/rauman-kaupunki-yhteinen-toimintamalli-sitouttaa-energiansaastoon/
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https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/kotka-kovat-tavoitteet-vaativat-laajaa-yhteistyota/
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https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/turku-energiatehokkuuden-johtaminen-tuo-tuloksia/
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https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/oulu-takuu-energiansaastosta-kannusti-esco-hankkeisiin/


Valtion tuet
Energiatehokkuussopimukset 2017–2025



ELINKEINOELÄMÄ │ KUNTA-ALA │ KIINTEISTÖALA

Tuki energiakatselmuksiin ja 
energiatehokkuusinvestointeihin

▪ Valtio tukee* Motiva-mallisia energiakatselmuksia ja -analyysejä

▪ Energiatehokkuuslain (1429/2014) 6 pykälän 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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Kunnalle tarjottavat
palvelut

Kunta-alan energiatehokkuussopimus



Palvelut ja materiaalit

▪ Toimeenpanon tuki

▪ Raportoinnin tuki

▪ Työkalut; niihin asiantuntijapalvelut kuten

▪ Energiakatselmukset

▪ Uusiutuvan energian kuntakatselmus

▪ ESCO-toimintamalli

▪ Energiatehokkaat hankinnat

▪ Rakennusten energiatehokkuustoimet

▪ Kuntien verkottaminen – vertaistuki

▪ Tilaisuudet, koulutukset, webinaarit

▪ Markkinointi ja viestintämateriaalit
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Julkaisut ja materiaalit

16.9.2020

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/aineistot-ja-ohjeet/kunta-ala/

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/aineistot-ja-ohjeet/kunta-ala/


Hyödynnettävissä videoita

16.9.2020

Kunta-alan

energiatehokkuussopimuksen tuloksia
Riihimäen kaupunki haastaa kaikki

kunnat mukaan sopimukseen

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CCErfrzeR0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CCErfrzeR0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yyAUlfqcUH8&t=82s


Kunta-alan
energiatehokkuussopimus

ja Hinku



Kunnat 2020

Kunta-alan 
energiatehokkuussopimus (KETS) 
2017-2025 (97 kuntaa)
Päivitetty 2.9.2020

Mukana myös 10 kuntayhtymää:
▪ Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

▪ HUS-kuntayhtymä

▪ Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

▪ Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

▪ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä

▪ Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä

▪ Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

▪ Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä 

▪ Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

▪ Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aluejaot © MML, 2018



33 17.9.2020

KETS 2017-2025

HINKU

KETS + HINKU

Maakuntarajat Hinku-maakunnat

Kunnat ja maakunnat 2020
(päivitetty 2.9.2020)



Liittyvälle kunnalle
askelmerkit mukaan

sopimukseen

Energiatehokkuussopimus 2017–2025

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liity-sopimukseen/



SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN − KUNTA-ALA

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

▪ Kunta-alalla sopimuskaudella 2017−2025  yksi sopimus kunnan, kaupungin tai kuntayhtymän koosta 

riippumatta 

▪ Kunta-alan toimijat liittävät asuinrakennuskantansa ensisijaisesti Kiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen 

toimenpideohjelmaan (VAETS)

1) Liittyjän energiatehokkuus-

sopimuksen ja liittymistietojen 

TÄYTTÖ ja kahden 

allekirjoitetun sopimuksen 

TOIMITUS Energiavirastoon

2) Liittyjän energiatehokkuus-

sopimuksen ja liittymistietojen 

TARKASTUS 

Motivassa Energiaviraston 

toimesta ja tarvittaessa 

lisätietopyyntö

5) Kunta/kaupunki/ kuntayhtymä LIITETÄÄN

kunta-alan energiatehokkuussopimukseen

3) Energiavirasto allekirjoittaa liittyjän 

energiatehokkuussopimuksen ja 

toimittaa toisen allekirjoitetun 

kappaleen Liittyjälle

4) Motiva lisää Liittyjän

liittymisrekisteriin
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http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/Kunta-ala.pdf
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/Kunta-alan-liittymisdokumentti_taeytettaevae.pdf


KUNTA-ALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS 2017–2025

Askelmerkit tehokkaampaan energiankäyttöön, 
kustannussäästöihin ja pienempiin päästöihin 

1. Sitoudu ja aseta tavoitteet

▪ Tee sopimus 

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

▪ Tavoittele 7,5 % energiatehokkuuden parannusta 

vuoteen 2025 loppuun mennessä. 

▪ Kokonaisenergiankulutus saa kasvaa, 

kunhan tehokkuus paranee.

2. Tee toimintasuunnitelma ja vastuuta

▪ Suunnitelma jäsentää toimintaa

▪ Nimeä vastuuhenkilö- ja -taho sopimukselle

3. Selvitä kulutuksen nykytila ja kannattavat 

tehostamiskohteet

▪ Nykytilanne muodostaa perustan 

▪ Valtion tukema katselmus auttaa säästö-kohteiden 

valinnassa ja rahoituksen suunnittelussa

4. Toteuta

▪ Tee käyttötekniset muutokset heti

▪ Investointien rahoitusvaihtoehdot; muista myös 

ESCO-rahoitus ja uudet palvelumallit

▪ Hyödynnä valtion investointituet myös 

tavanomaiselle teknologialle

▪ Muista kone- ja laitehankintojen 

energiatehokkuus

5. Seuraa, arvioi ja kerro tuloksista

▪ Raportoi toimenpiteistä ja tuloksista laajasti 

kunnassasi

▪ Työntekijöille, luottamushenkilöille ja 

mahdollisuuksien mukaan myös kuntalaisille

▪ Lisätietoja: okariina.rauta@motiva.fi
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http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/


Yhteystiedot
▪ Kunta-alan energiatehokkuussopimus 

▪ kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

▪ ”Usein kysyttyä” kysymykset ja niihin vastaukset: https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ukk/

▪ Yhteyshenkilö Motiva: Okariina Rauta, 041 524 7621, okariina.rauta@motiva.fi

▪ Yhteyshenkilö Kuntaliitto: Vesa Peltola, 040 568 7145, vesa.peltola@kuntaliitto.fi

▪ Energiatehokkuussopimusten seuranta ja raportointi: seuranta-apu@motiva.fi

▪ Sopimustoiminnan aineisto ja ohjeet / kunta-ala: https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/aineistot-ja-

ohjeet/kunta-ala/

▪ Sopimustulokset: https://www.sopimustulokset.fi/tulokset/kunta-alan-energiatehokkuussopimus/

▪ ESCO-toimintamalli

▪ Yhteyshenkilö Erja Saarivirta: 040 669 4119 , erja.saarivirta@motiva.fi

▪ Lisätietoa ESCO-toimintamallista: www.motiva.fi/esco

▪ Energiakatselmukset

▪ Yhteyshenkilö Tomi Kiuru: 050 301 7029, tomi.kiuru@motiva.fi

▪ Lisätietoa energiakatselmuksista: https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiakatselmukset

▪ Uusiutuvan energian kuntakatselmus

▪ Yhteyshenkilö Milja Aarni: 040 824 1711, milja.aarni@motiva.fi

▪ Lisätietoa uusiutuvan energian kuntakatselmuksista: www.motiva.fi/kuntakatselmus

▪ Valtion tuet

▪ Business Finland: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/

mailto:kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ukk/
mailto:okariina.rauta@motiva.fi
mailto:seuranta-apu@motiva.fi
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/aineistot-ja-ohjeet/kunta-ala/
https://www.sopimustulokset.fi/tulokset/kunta-alan-energiatehokkuussopimus/
mailto:erja.saarivirta@motiva.fi
http://www.motiva.fi/esco
mailto:tomi.kiuru@motiva.fi
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiakatselmukset
http://www.motiva.fi/kuntakatselmus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/


KIITOS
☺


