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Työ- ja elinkeinoministeriön ja __________________ kunnan 
energiatehokkuussopimus (2008–2016) 

 

1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 
Tällä sopimuksella työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö) ja _______________________ kunta 
(jäljempänä Kunta) sopivat yhteistoiminnasta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita valtioneuvoston 
eduskunnalle marraskuussa 2008 antaman selonteon mukaiset Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet 
edellyttävät. Strategian tavoitteena on osaltaan varmistaa Kioton pöytäkirjan toimeenpanon ja velvoitteiden 
täyttäminen sekä Kioton kauden jälkeisten velvoitteiden nopea ja joustava toteutuksen aloittaminen vuonna 
2013. Strategian tavoitteisiin pääseminen edellyttää energia- ja ilmastopolitiikan integroituja toimenpiteitä, 
joissa painottuvat energiatehokkuus ja energiansäästö sekä uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön 
lisääminen.  
 
Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan 
energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön 
lisääminen edistävät samoja energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita ja edistämistoiminnassa voidaan käyttää 
osittain samoja keinoja. Siksi on perusteltua tarkastella kumpaakin osa-aluetta yhdessä soveltuvin osin.      
 
Energiankäytön tehokkuuteen ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyvät toimet ovat mukana 
monissa Euroopan yhteisön politiikkatoimissa, joista johdettavien velvoitteiden täyttämiseen Suomi on osana 
Euroopan yhteisöä sitoutunut. Energiansäästöön liittyen keskeisin yhteisötason politiikkatoimi on toukokuussa 
2006 voimaan tullut direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista. 
Energiapalveludirektiivi asettaa jäsenvaltioille ohjeellisen yhdeksän prosentin energiansäästötavoitteen jaksolla 
2008–2016 ja velvoittaa varmistamaan, että julkisella sektorilla on direktiivin mukaisessa energiansäästön 
edistämisessä esimerkillinen rooli. Myös uusituvan energian loppukäytölle ja uusiutuvista energialähteistä 
tuotetulle sähkölle ja liikenteen biopolttoaineille on direktiiveillä asetettu tavoitteita ja edistämisvelvoitteita. 
 
Energiankäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan parantaa Kunnan toimintojen 
taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja, vahvistaen samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa. 1990-luvulla 
käynnistynyt energiansäästösopimusjärjestelmä on ollut kustannustehokas ja tuloksekas toimintatapa. Uusien 
energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvien säädösten tarve riippuu pitkälti energiatehokkuussopimusten 
kattavuudesta ja niillä saavutettavista energiansäästötuloksista. 

Energiansäästö ja energiatehokkuus 

Tässä sopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan nykyisen kulutuksen vähentämistä tai sellaisen tulevan 
kulutuksen estämistä, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Energiansäästöä voidaan saavuttaa myös 
parantamalla energiatehokkuutta. Energiatehokkuudella tarkoitetaan suoritteen tai palvelun ja sen tuottamiseen 
tarvittavan energiapanoksen suhdetta. Tällöin energiansäästön määrän laskennassa voidaan käyttää 
energiatehokkuuden muutoksia kuvaavia indikaattoreita kuten ominaiskulutuslukuja. Energiatehokkuus ei 
kuitenkaan voi parantua itsestään ilman siihen vaikuttavia aktiivisia toimenpiteitä.  
 
Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteet voivat olla teknisiä tai liittyä toimintatapoihin, 
käyttäytymiseen ja energiaa kuluttavien laiteiden käyttöön. Myös Kunnan muun toiminnan tehostamisella 
voidaan parantaa palvelujen tuottamisen energiatehokkuutta ja saavuttaa tämän sopimuksen tavoitteena olevia 
energiansäästöjä.  
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Energiansäästön edistämisessä otetaan aina huomioon turvallisuus ja terveellisyys esimerkiksi 
katuvalaistuksessa ja rakennusten sisäilmassa. Oikein toteutetut energiansäästötoimet parantavat työskentely- ja 
asumisolosuhteita ja ehkäisevät osaltaan myös rakennusten kosteusvaurioita ja homeongelmia. 

Uusiutuvat energialähteet 

Uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa uusiutuvasta biomassasta, 
biokaasusta, vesivoimasta, auringosta, tuulesta, jätepolttoaineen biohajoavasta osasta sekä maaperän, vesistön, 
ilman tai jäteveden lämpösisällöstä saatavan energian hyödyntämistä Kunnan omassa toiminnassa.  

2 Sopimuksen rajaukset 
Tämä sopimus koskee Kunnan hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja muun 
ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä 
liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkin muun sopimuksen 
piirissä1. Kunnan täysin omistamat yhtiöt, mikäli eivät ole muussa sopimuksessa, kuuluvat myös tämän 
sopimuksen piiriin. Ostettuja palveluita tämä sopimus koskee vain hankintamenettelyjen soveltamisen kautta. 
 
Energiansäästö, joka on seurausta Kunnan toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske Kunnan omaa 
energiankäyttöä, voidaan laskea Kunnan hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. 

3 Sopimuksen keskeinen tavoite  
Tämän sopimuksen tavoitteena on ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästö2 jaksolla 2008–2016. Kunnan 
energiansäästön kokonaistavoite3 on kiinteä4 ____________ GWh:n energiamäärä5, joka pyritään saavuttamaan 
vuoden 2016 loppuun mennessä.   
 
Tähän sopimukseen liittyminen on myös sitoumus toimia esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämisessä, levittää aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista ja 
myötävaikuttaa näin myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.  
 

                                                 
1 Tämän sopimuksen ulkopuolella ovat energiantuotanto ja joukkoliikenne, joille on olemassa omat erilliset sopimukset. 
 
2 Tässä sopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. 
Energiankulutuksen ei edellytetä olevan vuonna 2016 määrällisesti 9 % alhaisempi kuin vuonna 2008. Energiansäästöksi 
luetaan lisäksi myös ns. laskennallista säästöä, jolla tarkoitetaan sen tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka 
muutoin aiheutuisi ilman toimenpiteitä. 
 
3 Kokonaistavoitteeseen voidaan sisällyttää myös vuosina 1995–2007 toteutettujen toimien vaikutuksia ja erityisen 
perustelluista syistä myös vuosina 1991–1994 toteutettujen toimien säästövaikutuksia niiltä osin, kuin vaikutuksen voidaan 
osoittaa olevan edelleen voimassa vuonna 2016. Energiansäästöjen laskennassa noudatetaan soveltuvin osin viimeisintä 
julkaistua Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa – Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä ohjetta. Ohjeen 
ensimmäinen versio on julkaistu 27.2.2009.  
 
4 Kiinteää energiansäästön määrää voidaan Kunnan kirjallisen esityksen perusteella tarkistaa kohdassa 7 mainitun 
johtoryhmän päätöksellä vuosina 2013 ja 2016, mikäli tämä energiamäärä sopimuksen voimassaolon aikana tapahtuneista 
rakenteellisista tai omistuksellisia muutoksista johtuen edellyttäisi Kunnalta merkittävästi yhdeksää prosenttia korkeampaa 
energiansäästön tasoa vuonna 2016. 
 
5 Energiamäärä on yhdeksän prosenttia Kunnan vuoden 2005 tai viimeisimmän vuoden lämmön, sähkön ja muun kuin 
joukkoliikenteen polttoaineiden kulutuksesta, josta tiedot on käytettävissä. Lämmitykseen käytetyn energian osuutta ei 
normiteta lämmitystarveluvuilla. Energiamäärän laskentaperusteet esitetään erillisessä tämän sopimuksen liitteessä. 
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4 Kunnan toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 

4.1 Sopimuksen mukaisen toiminnan organisointi ja Kunnan  
johtamisjärjestelmät 

Toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistäminen tarkoituksenmukaisella tavalla osaksi Kunnan käytössä olevia tai sen käyttöön tulevia 
johtamisjärjestelmiä. Tavoitteen saavuttamiseksi Kunta: 
 
• nimeää Kunnan sopimuksen yhteyshenkilön sekä, mikäli tarkoituksenmukaista, sopimusmenettelyn 

vastuuorganisaation hallintokunta- tai toimintayksikkökohtaisine vastuuhenkilöineen 
 
• laatii vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet Kunnan 

energiankäytön tehostamiseksi. Toimintasuunnitelma hyväksytetään Kunnan vastuullisessa 
toimielimessä.   

4.2 Energiansäästön välitavoite ja varhaistoimet 

Tämän sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi Kunta: 
 
• asettaa sopimukseen liittyessään energiansäästön välitavoitteeksi __________ GWh vuodelle 2013 

 
• esittää liittymistään seuraavan vuoden vuosiraportoinnissa arvion vuosina 1991–2007 toteuttamillaan 

energiansäästötoimilla 31.12.2007 mennessä saavutetun vuotuisen energiansäästön tasosta sekä arviot 
niiden vaikutusten pysyvyydestä koko sopimuskaudella 2008–2016 

 
• esittää toisessa vuosiraportoinnissaan tarkennetut laskemat niiden energiansäästötoimien vaikutuksista, 

jotka Kunta on päätynyt sisällyttämään lopulliseen varhaistoimien luetteloon ja joiden perusteella 
Kunnan varhaistoimilla saavuttama energiansäästön lähtötilanne6 1.1.2008 määritetään. 

4.3 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet 

Toiminnallisena tavoitteena on saada energiatehokkuus yhdeksi kriteeriksi kaikkiin niihin julkisiin 
hankintoihin, joissa energiatehokkaamman laitteen, järjestelmän tai hankintakokonaisuuden valinta johtaa 
kokonaistaloudellisesti edullisempaan lopputulokseen. Tavoitteen saavuttamiseksi Kunta: 
 
• sisällyttää julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet osaksi Kunnan hankintaohjeistusta sekä ohjeistaa 

hankinnoista vastaavan henkilöstön näiden ohjeiden käyttöön. 

4.4 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus 

Toiminnallisena tavoitteena on, että rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä 
päätöksenteossa otetaan huomioon toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi Kunta: 
 
• kehittää rakennusten suunnittelun ohjausta siten, että Kunnan uudis- ja korjausrakentamisen laite-, 

rakennusosa- ja järjestelmävalinnoissa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi myös rakennuksen 
tulevat energia- ja muut käyttökustannukset 

 

                                                 
6 Varhaistoimilla saavutettu energiansäästö voidaan laskea niiltä osin osaksi Kunnan kohdassa 3 esittämää 
energiansäästön kokonaistavoitetta, kun tämä energiansäästö on vielä voimassa vuonna 2016.   
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• ohjeistaa uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteittensa suunnittelun ja rakentamisen valvonnan niin, 
että tekniset valinnat perustuvat mahdollisimman suuressa määrin elinkaariedullisuuteen ja 
energiatehokkuuteen 

 
• pyrkii vaikuttamaan kaavoitus- ja liikennesuunnittelulla Kunnan yhdyskuntarakenteen 

energiatehokkuuteen. 

4.5 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen 

Toiminnallisena tavoitteena on sitoutuminen energiakatselmusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen 
rakennusten7 ja muun toiminnan taloudellisesti kannattavien energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. 
Energiakatselmustoiminnalle Kunta asettaa seuraavat määrälliset tavoitteet: 
 
• 80 %:ssa Kunnan rakennuksista, rakennustilavuudella mitattuna, on tehty energiakatselmus vuoden 2013 

loppuun mennessä 
 
• seurantakatselmus tehdään rakennukseen, jossa kulutusseurannan tietojen perusteella on havaittu 

normaalista poikkeava energian kulutuksen muutos ja jota ei voida selittää rakennuksen käytössä 
tapahtuneilla muutoksilla. Kaikkien niiden rakennusten osalta, joiden ensimmäisestä/edellisestä 
energiakatselmuksesta on kulunut vähintään 10 vuotta, seurantakatselmuksen tarve arvioidaan 
rakennuskohtaisesti 

 
• käyttöönottokatselmus tehdään kaikissa pinta-alaltaan vähintään 1000 m2:n uusissa rakennuksissa ja 

rakennuksissa, joissa tehdään laaja peruskorjaus tai joiden käyttötarkoitusta oleellisesti muutetaan 
 
• katselmoitaessa rakennus, jossa tarjotaan julkisia palveluja suurelle joukolle ihmisiä, Kunta ottaa huomioon 

mahdollisuuden laatia samassa yhteydessä rakennukselle sen energiankäytön tehokkuutta osoittavan 
todistuksen  

 
• Kunnan muun kuin rakennusten energiankäytön osalta (kuten ulkovalaistus, vesihuolto, kuljetukset) 

tehdään selvitys energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseksi vuoteen 2013 mennessä, keskittyen 
niihin toiminnan osa-alueisiin, joiden energiankäyttö tai energiansäästön potentiaali on merkittävä 

 
• toteuttaa ne energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka rakennuksen nykyinen ja tuleva käyttö 

huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita.  

4.6 Uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa 

Toiminnallisena tavoitteena on varmistaa, että Kunta osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia 
menettelyjä, joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan uudisrakennus- ja 
peruskorjaushankkeissa tarvittaessa tehdä kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti. 
Tavoitteen saavuttamiseksi Kunta: 
 
• hankkii osaamisen ESCO-palvelun käyttämisestä investointien toteuttamiseksi  
 
• selvittää mahdolliset ESCO-palvelun käyttöä rajoittavat esteet Kunnan omissa hallinto- ja 

päätöksentekoprosesseissa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että mahdolliset esteet näiden palveluiden 
käyttöönottamiseksi saadaan poistettua 

 
• ottaa investointeja valmisteltaessa huomioon mahdollisuuden käyttää ESCO-palvelua silloin, kun 

rahoituksen puute on esteenä kustannustehokkaaksi arvioidun investoinnin toteutumiselle. 

                                                 
7 Koska Ministeriö ei myönnä energiatukea asuinrakennusten energiakatselmuksiin, koskevat tässä kohdassa esitetyt 
velvoitteet muita kuin Kunnan asuinrakennuksia. Asuinrakennusten energiakatselmointi on suositus. 
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4.7 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut 

Toiminnallisena tavoitteena on Kunnan energiankäytön seurannan organisointi siten, että seurantatietoja 
hyödynnetään suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitämiseksi ja tarpeettoman 
energiankulutuksen välttämiseksi. Toiminnallisena tavoitteena on lisäksi kehittää tunnuslukuja, joiden 
perusteella voidaan kulutusseurantaa hyödyntäen arvioida niitä energiankäytön tehokkuuden muutoksia, jotka 
ovat seurausta Kunnan muiden toimintojen tehostamisesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi Kunta:  
  
• asettaa kuukausitasoisen seurannan tavoitteeksi vähintään 80 % kattavuus rakennusten energiankäytöstä ja 

vuositason seurannan tavoitteeksi vähintään 90 % kattavuus Kunnan koko energiankäytöstä vuoteen 2013 
mennessä 

 
• hyödyntää aktiivisesti seurantatietoja toimenpidetarpeiden tunnistamiseksi ja korjaaviin toimenpiteisiin 

ryhtymiseksi 
 
• osallistuu tarkoituksenmukaiseksi arvioimiinsa kehityshankkeisiin Kunnan toimintoihin liittyvien 

energiatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen sekä tämän sopimusmenettelyn toimeenpanon kansallista 
seurantaa tukevien tietojärjestelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.   

4.8 Uudet toimintamallit 

Toiminnallisena tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Kunta: 
 
• käynnistää energiansäästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja osallistuu tarkoituksenmukaisiksi arvioimiinsa 

sopimuskuntien yhteisiin kehityshankkeisiin 
 
• ottaa käyttöön kustannustehokkaita toimintamalleja energiankäyttönsä tehostamiseksi, kuten esimerkiksi 

toimistolaitteiden ja valaistuksen sähkönkäytön hallinnassa. 

4.9 Koulutus- ja tiedotustoiminta 

Toiminnallisena tavoitteena on varmistaa, että Kunnan palveluksessa olevilla on omiin tehtäviinsä ja 
toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. 
Tiedotuksen osalta toiminnallisena tavoitteena on, että Kunta toimii esimerkillisesti energiansäästöä ja 
energiatehokkuutta koskevissa asioissa, sekä tämän osoittamiseksi tiedottaa toimistaan aktiivisesti sekä 
organisaation sisällä että organisaatiosta ulospäin. Tavoitteiden saavuttamiseksi Kunta: 
 
• sisällyttää energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyvät asiat omalle henkilöstölleen sekä 

Kunnan luottamushenkilöille annettaviin koulutuksiin sekä kasvatus- ja opetustoimintaan 
 
• viestii sopimuksen toimeenpanosta aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen omalle henkilöstölleen ja 

luottamushenkilöille sekä kannustaa heitä keskinäiseen tiedonvaihtoon 
 
• toimii yhteistyössä tiedotusvälineiden sekä energiansäästön että uusiutuvien energianlähteiden 

edistämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa ja järjestää näyttelyitä ja muita tapahtumia tiedon 
välittämiseksi kansalaisille ja yhteisöille 

 
• asettaa selvästi näkyville rakennuksen energiankäytön tehokkuutta osoittavan todistuksen niissä 

rakennuksissa, joihin sellainen on laadittu ja joissa todistuksen esillepano on Kunnan esimerkillisen 
toiminnan osoittamisen kannalta tarkoituksenmukaista. 
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4.10 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 

Toiminnallisena tavoitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä Kunnan alueella ja erityisesti 
Kunnan omassa toiminnassa. Tavoitteen saavuttamiseksi Kunta: 
 
• kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksella 

koko Kunnan alueella tai tarkoituksenmukaisesti valitulla osa-alueella vuoteen 2013 mennessä 
 
• ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä rakennuksissa ja muissa energiaa 

kuluttavissa kohteissa  
 
• myötävaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon Kunnan alueella sijaitsevassa 

energiantuotannossa 
 
• pyrkii lisäämään uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja lämmön osuutta Kunnan 

energianhankinnassa  
 
• sisällyttää tarkoituksenmukaisella tavalla uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen liittyvät 

toimet tämän sopimuksen toimeenpanoon liittyvään toimintasuunnitelmaan sekä tämän sopimuksen 
mukaisesta toiminnasta raportointiin 

 
• toteuttaa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä 

koulutus- ja tiedotustoimia sekä kehityshankkeita. 

5 Ministeriön toimenpiteet 
Tavoitteiden saavuttamiseksi Ministeriö, ottaen huomioon vuosittain käytettävissä olevat määrärahat  
 
• tukee kuntien energiansäästöä ja uusiutuvan energian käyttöä koskevia energiakatselmuksia8. Avustuksen 

suuruutta määrättäessä otetaan myönteisenä tekijänä huomioon Kunnan sitoutuminen pitkäjänteiseen 
energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden edistämistoimiin 

 
• tukee Kunnan energiakatselmuksissa tai vastaavissa selvityksissä todettuja, energiatuen yleiset ehdot 

täyttäviä, energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviä investointeja9. Etusijalla ovat uusien 
teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa edistävät hankkeet 

 
• osallistuu yhteisiin kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on tukea tämän sopimuksen toimeenpanoa ja 

sopimuskuntien toimia energiansäästön kokonaistavoitteen saavuttamiseksi 
 
• osoittaa Motiva Oy:lle resursseja, jotta Motiva Oy voi osallistua sopimusjärjestelmän kehittämiseen, 

seurata sopimuksen toteutumista, osallistua vuosiraportin kokoamiseen sekä osallistua kunnille soveltuvan 
tiedotus- ja koulutusmateriaalin tuottamiseen ja koulutuksen toteuttamiseen. 

6 Sopimuksen mukaisen toiminnan raportointi 
Kunta raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä ja sopimuksen 
mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle. Motiva Oy laatii 
vuosittaisten raportointien perusteella yhteenvedon koko sopimusalueen toiminnasta ja tuloksista. 
 
 

                                                 
8 Ministeriö ei myönnä energiatukea asuinrakennusten energiakatselmuksiin. 
9 Ministeriö ei myönnä energiatukea asuinrakennusten tavanomaisiin energiansäästöinvestointeihin. 
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7 Sopimusalueen johtoryhmä 
Tämän sopimuksen mukaista toimintaa valvoo johtoryhmä, johon Ministeriö on nimennyt puheenjohtajan ja 
yhden jäsenen, Kuntaliitto yhden jäsenen sekä kuusi kaupunkia (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja 
Oulu) keskuudestaan yhden jäsenen. Johtoryhmään on kutsuttu yksi muiden sopimukseen liittyneiden 
kuntien joukosta valittu jäsen.  
 
Johtoryhmän tehtävänä on: 
 
• antaa tarvittaessa sopimuksen toimeenpanoon liittyviä yleisiä ohjeita ja tulkintoja 
 
• seurata sopimuksen tavoitteiden toteutumista 
 
• arvioida vuonna 2013 siihen mennessä saavutettuja tuloksia ja valmistella tarvittaessa sopimuksen 

loppukauden toimia koskevat muutokset kohdan 8 mukaisesti 
 
• päättää sopimustoiminnan väliraporttien julkaisemisesta vuosina 2011 ja 2014 sekä vuonna 2017 

julkaistavasta loppuraportista 
 
• vahvistaa menettely, jonka mukaan kunnat raportoivat sopimuksen mukaisista toimistaan 
 
• päättää Motiva Oy:n vuosittain laatiman yhteenvedon julkaisemisesta 
 
• käsitellä kohdan 8 mukainen irtisanominen ennen Ministeriön asiaa koskevaa päätöstä.  
 
Johtoryhmä määrittää tarkemmin itse omat toimintatapansa. 

8 Sopimuksen kesto, muutokset ja sen irtisanominen 
Tämä sopimus tulee voimaan sopimusosapuolien allekirjoituksella ja on voimassa 31.12.2016 saakka. Kunta 
sitoutuu kuitenkin tähän sopimukseen sisältyvänä velvoitteena raportoimaan 30.4.2017 mennessä vuoden 
2016 energiankäytöstä sekä muista sopimuksen mukaisista toimenpiteistä ja asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta.  
 
Johtoryhmä arvioi vuonna 2013 sopimusalueella jaksolla 2008–2011 saavutettujen energiansäästöjen 
riittävyyden suhteessa sopimusalueen energiansäästötavoitteeseen sekä muiden tämän sopimuksen mukaisten 
velvoitteiden toteutumista. Mikäli vuodelle 2016 asetetun ohjeellisen energiansäästötavoitteen saavuttaminen 
vaikuttaa epätodennäköiseltä, johtoryhmä valmistelee ehdotukset muutoksista, jotka koskevat jaksoa 2014–
2016. Samalla johtoryhmä päättää, miten tehtyjen ehdotusten toimeenpanosta sovitaan sopimukseen 
liittyneiden kuntien kanssa.  
 
Ministeriö tai Kunta voi irtisanoa tämän sopimuksen, mikäli toinen osapuoli ei täytä sille asetettuja 
velvoitteita tai jos toimintaympäristö taikka -olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet sopimuksen 
solmimistilanteeseen verrattuna. 
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Kunta voi irtisanoutua tästä sopimuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ministeriölle. Ministeriö voi 
irtisanoa Kunnan tästä sopimuksesta, mikäli Kunta ei toteuta niitä velvoitteita, joihin se on tämän 
sopimuksen mukaisesti sitoutunut. Tämä irtisanominen käsitellään aina kohdassa 7 tarkoitetussa 
johtoryhmässä. 
 
Ministeriön on ilmoitettava Kunnalle irtisanomiseen ryhtymisestä viimeistään kuusi kuukautta ennen 
sopimuksen mahdollista irtisanomista. Irtisanominen tulee voimaan kahden viikon kuluttua Kunnalle 
lähetetystä erillisestä irtisanomisilmoituksesta. Sopimuksesta irtisanoutuneen tai irtisanotun Kunnan tämän 
sopimuksen perusteella saamat valtiontuet voidaan periä takaisin siten, kuin takaisinperintään liittyvät ehdot 
on kirjattu kyseiseen avustuspäätökseen.  
 
Sopimusosapuolet pyrkivät toimimaan siten, että tämän sopimuksen mukaiset toimenpiteet toteutuvat. 
Sopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä sen rikkominen aiheuta tämän 
sopimuksen päättymisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia, kuin mitä edellä on valtiontuista mainittu.  
 
 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. 
 
 
 
 
 ________________  __ päivänä _______kuuta 20___ 
 
 

                ____________________________________________ 
 
 
 
____________________________________   ____________________________________ 
 Allekirjoitus 
 
  
 Nimenselvennys 
 
  
 Tehtävänimike 
 
 
 
____________________________________   ____________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE Energiatehokkuussopimuksen liittymistiedot 



  LIITE 
 
 
 
 
 

____________________ energiatehokkuussopimuksen liittymistiedot 
 

1 Energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö 
Nimi ____________________________________ 
Tehtävänimike ____________________________________ 
Postiosoite ____________________________________ 
Postinumero ____________________________________ 
Postitoimipaikka ____________________________________ 
Puhelin ____________________________________ 
Matkapuhelin ____________________________________ 
Faksi ____________________________________ 
Sähköposti ____________________________________ 

2 Energiankäyttö vuodelta ________ 
Palvelurakennukset  Asuinrakennukset 
Ostolämpö ___________ MWh  Ostolämpö ___________ MWh  
Sähkö ___________ MWh Sähkö ___________ MWh 
Polttoaineet1 ___________ MWh  Polttoaineet ___________ MWh 
Yhteensä ___________ MWh  Yhteensä ___________ MWh 
Rak.tilavuus  ___________ rm3 Rak.tilavuus  ___________ rm3 
 

Tai rakennukset yhteensä Muu kulutus2 
Ostolämpö ___________ MWh  Lämpö ___________ MWh 
Sähkö ___________ MWh  Sähkö ___________ MWh 
Polttoaineet ___________ MWh  Polttoaineet ___________ MWh 
Yhteensä ___________ MWh  Yhteensä ___________ MWh 
Rak.tilavuus ___________ rm3 
 

Rakennukset ja muu kulutus yhteensä ___________ MWh 

3 Energiansäästötavoitteet 
Energiansäästön välitavoite (2013) ___________ MWh  ____ % 
Energiansäästön kokonaistavoite (2016)  ___________ MWh  ____ % 

  

                                                 
1 Polttoaineiden muuntokertoimina käytetään Tilastokeskuksen julkaisemia tehollisia lämpöarvoja. 
 
2 Muulla kulutuksella tarkoitetaan tässä mm. katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesihuollon, omien työkoneiden ja ajoneuvojen 
energiankäyttöä, mutta ei energiantuotannon ja joukkoliikenteen polttoaineita. Luotettavien seurantatietojen puuttuessa tulee muun 
kulutuksen määrästä esittää arvio. 


	KETS 2008_2016 Kunta Korjattu_kesken.pdf
	KETS_kunta liittymisasiakirja 2008_2016.pdf
	KETS 2008_2016 Kunta.pdf
	KETS liittymistietoliite.pdf
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