
   
  
 

   Luonnos 25.3.2009 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen 
energiatehokkuudesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
julkisyhteisöjen energiatehokkuudesta. Lain 
tavoitteina on asettaa tavoitteet julkisyhteisö-
jen energiatehokkuuden parantamiseksi ja 
energiankäytön vähentämiseksi sekä saada 
juurrutettua suunnitelmallinen ja pitkäjäntei-
nen energiatehokkuuden edistämistoiminta 
valtion ja kunta-alan julkisyhteisöihin. Lailla 
edistettäisiin kestävää kehitystä ja vähennet-
täisiin energiantuotannon aiheuttamia kasvi-
huonekaasupäästöjä sekä saavutettaisiin kus-
tannussäästöjä julkisyhteisöissä. 

Lakia sovellettaisiin valtion virastoihin ja 
laitoksiin, tuomioistuimiin ja muihin lain-
käyttöelimiin, itsenäisiin julkisoikeudellisiin 
laitoksiin, eduskunnan virastoihin, yliopis-
toihin sekä kuntiin ja kuntayhtymiin. Jul-
kisyhteisöille asetettaisiin laissa energian-
säästölle yhdeksän prosentin vähimmäista-
voite. Kuntien ja kuntayhtymien olisi yhdek-
sän prosentin tavoitteen sijaan energiansääs-
tötavoitteessaan otettava huomioon niiden 
todenmukaiset mahdollisuudet säästää ener-
giaa. Lisäksi julkisyhteisöille asetettaisiin 
energiankäytön vähentämiselle tavoite vuo-
delle 2020 siten, että kaikkien julkisyhteisö-
jen energiankäyttö tulisi olla vuonna 2020 

vähemmän kuin mitä se on vuonna 2010. 
Esitys täydentäisi kuntien energiatehokkuus-
sopimusten ja energiaohjelman järjestelmää, 
sillä kuntien energiatehokkuussopimukseen 
ja energiaohjelmaan kirjatut ja näihin liitty-
neiltä kunnilta ja kuntayhtymiltä edellytetyt 
toimenpiteet ovat, vuodelle 2020 asetettavaa 
julkisyhteisön energiankäytön tavoitetta lu-
kuun ottamatta, yhteneväiset tai vaativam-
mat, kuin tästä laista kunnille ja kuntayhty-
mille kohdistuvat velvoitteet.  

Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset energiatehokkuuden edistämisvelvol-
lisuudesta, energiatehokkuuden huomioimi-
sesta hankintatoimessa, toimintasuunnitel-
masta energiankäytön tehostamiseksi, os-
toenergian kulutusseurannasta sekä energian-
säästön raportoinnista. 

Ehdotetulla lailla on tarkoitus saattaa voi-
maan Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin energian loppukäytön tehokkuudes-
ta ja energiapalveluista sekä neuvoston direk-
tiivin, 93/76/ETY kumoamisesta 
(2006/32/EY), jäljempänä energiapalveludi-
rektiivi, artiklat 4 ja 5 artiklan 1 kohta.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2010. 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Euroopan unionin energiapolitiikan ja ym-
päristöpolitiikan yhtenä keskeisenä tavoittee-
na on energian nykyistä tehokkaampi käyttö 
ja kulutuksen vähentäminen. Valtioneuvosto 
on asettanut pitkän aikavälin ilmasto ja ener-
giastrategiassa (VNS 6/2008 vp) Suomen 
strategiseksi tavoitteeksi energian loppukulu-
tuksen kasvun pysäyttämisen ja kääntämisen 
laskuun. Myös Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmassa on linjattu, että energian käytön 
kasvua hillitään määrätietoisin voimin ja py-
ritään taittamaan energian kulutuksen kasvu. 

Ehdotetulla lailla on tarkoitus saattaa voi-
maan Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi energian loppukäytön tehokkuudesta 
ja energiapalveluista sekä neuvoston direktii-
vin, 93/76/ETY kumoamisesta 
(2006/32/EY). Lailla pantaisiin täytäntöön 
energiapalveludirektiivin 4 ja 5 artiklan 1 
kohta, joissa säädetään energiansäästön yleis-
tavoitteesta ja energian loppukäytön tehok-
kuudesta julkisella sektorilla. Esitykseen si-
sältyisi myös kansallisesti asetettu energian-
käytön vähentämistä koskeva vaatimus vuo-
delle 2020. Muilta osin energiapalveludirek-
tiivi pantaisiin täytäntöön lisäksi hallituksen 
esityksellä eduskunnalle laiksi energiayhtiöi-
den energiatehokkuuspalveluista niiltä osin 
kuin energiapalveludirektiiviä ei ole jo pantu 
täytäntöön vapaaehtoisilla energiatehokkuus-
sopimuksilla. 

Esityksen päämääränä on saada julkisyhtei-
söt kiinnostumaan mahdollisuuksista säästää 
energiaa, ryhtymään tarkoituksenmukaisiin 
toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi 
sekä käynnistämään energiakulutuksen sään-
nöllisen seurannan. Suunnitelmallisen ja ta-
voitteellisen toiminnan varmistamiseksi esi-
tyksessä velvoitetaan julkisyhteisöjä asetta-
maan tavoitteet energiansäästölle ja energian-
loppukäytön tasolle.  
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö  

Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole 
julkisyhteisöille tässä hallituksen esityksessä 

esitettyjä velvoitteita asettaa energiansäästö-
tavoitetta, vähentää energiankäyttöä, laatia 
toimintasuunnitelmia energiakäytön tehosta-
miseksi ja seurata niiden toteutumista tai 
muutoinkaan arvioida laajemmin tehtyjen 
energiansäästötoimien vaikutuksia.  

Julkisista hankinnoista annetun lain 
(348/2007) tavoitteena on tehostaa julkisten 
varojen käyttöä, edistää laadukkaiden han-
kintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja 
muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdolli-
suuksia tarjota tavaroita, palveluita ja raken-
nusurakointia julkisten hankintojen tarjous-
kilpailuissa. Lisäksi hankintayksiköiden on 
pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa 
siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mah-
dollisimman taloudellisesti ja suunnitelmalli-
sesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökoh-
dat huomioon ottaen. Hankintalain päätavoit-
teet ovat siten hyvin erilaiset verrattuna tähän 
esitykseen. 
 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys 

Ruotsi 
 

Ruotsissa on energiapalveludirektiivin so-
veltamisalan mukainen energian loppukulu-
tus 359 tera-wattituntia (TWh) ja 9 prosentin 
säästötavoite vuodelle 2016 energiamääränä 
32,3 TWh. Ruotsissa ei ole erikseen lainsää-
däntöä julkisen sektorin energiatehokkuudes-
ta. Kevään 2009 aikana tullaan julkiselle sek-
torille esittämään energiapalveludirektiivin 
toimeenpanoa siten, että kunta-alan julkisyh-
teisöille tulisi energiatehokkuussopimukset ja 
valtion julkisyhteisöille velvoitteita säädök-
sin. Menettely on rakenteellisesti yhdenmu-
kainen Suomessa suunnitellun toimeenpano-
tavan kanssa. Sopimusten ja säädösten lopul-
lisesta sisällöstä ja muodosta ei ole tarkem-
paa tietoa. Energiapalveludirektiivin toi-
meenpanoa tarkastelleen komission raportis-
sa on valtion julkisyhteisöille ehdotettu koh-
distettavaksi velvoitteita liittyen energianhal-
lintajärjestelmän käyttöönottoon, rakennus-
hankkeisiin, julkisiin hankintoihin, vuokra- ja 
leasingsopimuksiin sekä työmatkoihin. Kun-
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ta-alalle komissio asetti tavoitteeksi niin laa-
jojen ja koordinoitujen energiatehokkuus-
suunnitelmien laatiminen ja toimeenpano, et-
tä niiden kautta saadaan toteutumaan ener-
giapalveludirektiivin velvoitteena oleva jul-
kisen sektorin esimerkin näyttäjän asema. 

Ruotsin julkisia hankintoja koskevassa 
lainsäädännössä ei ole erillisiä energiatehok-
kuusvaatimuksia, mutta ympäristömyönteis-
ten julkisten hankintojen edistäminen on ol-
lut pitkään yksi painopiste-alue. Nykyinen 
vihreiden hankintojen toimintasuunnitelma 
koskee jaksoa 2007–2010. Energianeuvonta 
on Ruotsissa organisoitu alueellisten energia-
toimistojen ja laajan kunnallisen ja osittain 
myös kuntien rahoittaman energianeuvoja-
verkoston puitteissa. Kunnallisten ener-
gianeuvojien kohderyhmiä ovat pääasiassa 
kuluttajat sekä pienet ja keskisuuret yritykset, 
mutta myös kunnat itse voivat hyödyntää 
neuvontapalveluja omien rakennusten ja tilo-
jen energiankäytön tehostamiseksi. Osin kun-
ta-alalle kohdistuva toimi on myös ”Bygga-
bo-dialogi”, joka on rakentamiseen, asumi-
seen ja kiinteistönhoitoon liittyvä perustuva 
toimintamalli, jossa yritysten, kuntien ja vi-
ranomaisten vapaaehtoisella yhteistyöllä ta-
voitellaan mm. asuin- ja julkisten rakennus-
ten energiankulutuksen ympäristörasituksen 
merkittävää vähentämistä vuoteen 2025 
mennessä. 
 
Tanska 
 

Tanska ei laatinut energiapalveludirektiivin 
edellyttämää kansallista energiatehokkuuden 
toiminta-suunnitelmaa vaan toimitti Euroo-
pan komissiolle vuoden 2005 energiansääs-
töohjelman ja sen täydennykseksi muistion, 
jossa on kuvattu tulevia tavoitteita ja toimia. 
Jakson 2006—2013 kattavassa energiansääs-
töohjelmassa on asetettu vuotuiseksi tavoit-
teeksi 1,15 %:n (2,08 TWh/a) vuotuinen 
energiansäästö. Uudessa vuoden 2008 ener-
giapoliittisessa linjauksessa on vuotuinen 
säästötavoite nostettu 1,5 % tasolle (2,86 
TWh/a) ja tavoitevuodeksi asetettu vuosi 
2020. Tässä linjauksessa on primäärienergian 
kulutukselle asetettu tavoitteeksi 2 % vähen-
nys vuonna 2011 ja 4 % vähennys vuonna 
2020 verrattuna vuoteen 2006. 

Julkiselle sektorille kohdistuvat toimet pe-
rustuvat liikenne- ja energiaministerin muille 
ministereille huhtikuussa 2005 lähettämään 
kiertokirjeeseen (Circulære). Kiertokirjeessä 
esitetyt vaatimukset koskevat ministeriöitä, 
virastoja ja valtion laitoksia. Vaatimukset 
kohdistuvat suoraan näihin julkisyhteisöihin, 
mutta jokaisella ministeriöllä on vastuu vaa-
timusten toimeenpanosta omaa hallin-
nonalaansa koskien. Toiminta-avustuksia 
myöntävät viranomaiset voivat avustusten 
myöntämiseen liittyen edellyttää kiertokir-
jeessä esitettyjä toimenpiteitä myös avustus-
ten kohteena olevilta yksityisiltä yrityksiltä. 
Kiertokirjeen velvoitteet eivät koske kunta-
alaa, mutta liikenne- ja energiaministeriö 
pyrkii vaikuttamaan siihen, että vaatimuksia 
ryhdyttäisiin soveltamaan myös kunta-alalla.  

Kiertokirjeessä on asetettu alle vuoden ta-
kaisinmaksuajan energiansäästötoimille to-
teuttamisvelvoite siten, että toimet on toteu-
tettava neljän vuoden kuluessa. Velvoitteena 
on lisäksi energiankäytön kulutusseuranta, 
kulutustietojen raportointi ja tietojen toimit-
taminen Tanskan valtion kiinteistöhallintajär-
jestelmään. Energiatietojen raportointivelvoi-
te koskee organisaatioita, joiden vuotuinen 
sähkönkulutus on yli 100 MWh. Seurannan 
parantamiseksi tulee uudet yli 10 MWh vuo-
dessa energiaa kuluttavat tekniset järjestel-
mät varustaa erillisillä energiamittareilla. 
Energiatehokkuus tulee sisällyttää osaksi uu-
sia vuokrasopimuksia ja pyrkiä neuvottele-
maan sen saamiseksi mukaan olemassa ole-
viin sopimuksiin. Julkisten hankintojen osal-
ta kiertokirje asettaa vaatimuksen hankkia 
energiatehokkaita laitteita, mikäli se hankit-
taville laitteille asetettujen muiden olennais-
ten toiminnallisten vaatimusten osalta mah-
dollista. Energiatehokkaiksi laitteiksi luoki-
tellaan Tanskan ilmasto- ja energiaministeriö 
alaisen rahaston Elsparefonden ylläpitämässä 
verkkopalvelussa luetellut laitteet sekä ener-
giamerkinnältään A-luokan laitteet lukuun 
ottamatta kylmälaitteita, joilla energiamer-
kintä tulee olla A+ tai A++. Kiertokirjeen 
soveltamisalan organisaatioiden tulee laatia 
energiansäästösuunnitelma ja asettaa se julki-
sesti saataville. Suunnitelman julkisuudella 
on haettu kiertokirjeen mukaisten toimien 
toimeenpanolle ulkopuolista painetta, koska 
sanktioita ei ole. 
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Saksa  
 

Saksassa on 9 % energiansäästötavoite 
energiamääränä 231,4 TWh ja asetettu siten, 
että sen laskennan perusteena oleva energian 
loppukulutus 2 573 TWh sisältää myös ener-
giapalveludirektiivin soveltamisalan ulko-
puolella olevien päästökauppasektorin yritys-
ten energian loppukulutuksen. Saksassa ei 
ole ollut tilastotietoja näiden yritysten ener-
gian loppukulutuksesta. Mikäli tiedot saa-
daan koottua, tulee Saksa esittämään uudet 
tiedot energiapalveludirektiivin sovelta-
misalan mukaisesti korjattuna seuraavassa 
toimintasuunnitelmassaan vuonna 2011. Sak-
sa on lisäksi esittänyt toiminta-
suunnitelmassaan energian loppukulutuksen 
ja energiansäästötavoitteen energiamäärät 
myös käyttäen sähkölle käytetty muuntoker-
rointa 2,5, jota energiapalveludirektiivin mu-
kaan voitaisiin käyttää sähkön säästölle. Sak-
sa on esittänyt säästötavoitteet sektorikohtai-
sesti keskimääräisen kustannustehokkaan 
säästöpotentiaalin ollessa 13,3, %. Julkisen 
sektorin energian loppukulutus on 61,7 TWh, 
josta kustannustehokkaan säästöpotentiaalin 
määräksi on arvioitu 10,8 TWh (17,5 %). 
Saksalla on yhtenä päätavoitteena kaksinker-
taistaa jaksolla 1990—2020 energiantuotta-
vuus eli bruttokansantuotteen ja primää-
rienergian kulutuksen suhde. Jaksolla 1990—
2006 saavutettiin keskimäärin 1,7 % vuotui-
nen muutos. Jotta energiatuottavuudelle ase-
tettu tavoite olisi mahdollista saavuttaa 
vuonna 2020, on jaksolle 2007—2020 asetet-
tu tavoitteeksi 3,1 % vuotuisen muutoksen 
saavuttaminen. Liittovaltio on asettanut ta-
voitteekseen vähentää jaksolla 2008—2012 
omia CO2-päästöjään 30 %:lla verrattuna 
vuoden 1990 tasoon. 

Saksassa ei ole erikseen lainsäädäntöä jul-
kisen sektorin energiatehokkuudesta. Sää-
dösohjauksesta on ollut lakiehdotus, joka ei 
kuitenkaan saanut riittävää poliittista kanna-
tusta. Saksassa käytännön ongelmina ovat 
lainsäädäntövallan jakautuminen liittovaltiol-
le ja osavaltioille sekä julkisen sektorin orga-
nisaatioiden huomattavan suuri lukumäärä. 
Julkisen sektorin energiatehokkuuden edis-
täminen perustuu laajaan informaatiotoimin-
taan ja ohjelmiin. Liittovaltiolla on yhtenä 
osana koko julkiselle sektorille suunnattua 

rakennusten energiatehokkuuden kehitysoh-
jelmaa oma ”120 miljoonan ohjelma”, jonka 
puitteissa tullaan jaksolla 2006—2009 inves-
toimaan liittovaltion rakennusten energiate-
hokkuuteen yhteensä 480 miljoonaa euroa. 
Tässä ohjelmassa on investoinneille asetettu 
rakentamismääräyksiä tiukempia vaatimuk-
sia. Yksi keskeinen investointien toteutustapa 
on julkisella sektorilla ns. ESCO-palvelu, 
minkä käyttöönottoon on Saksassa panostettu 
merkittävästi. Erillisiä julkisen sektorin oh-
jelmia ovat mm. katuvalaistusten (arvio sääs-
töpotentiaalista 25 %) ja liikennevalojen (ar-
vio säästöpotentiaalista 70 %) modernisoin-
tiohjelma sekä puolustusvoimien energiate-
hokkuusohjelma, jossa tavoitteena on saavut-
taa vuosittain 5 % energiansäästö jaksolla 
2007—2010 käyttäen vertailutasona aina 
edellisen vuoden energian loppukulutusta. 
 
Iso-Britannia  
 

Isossa-Britanniassa on energiapalveludirek-
tiivin soveltamisalan mukainen energian lop-
pukulutus 1517 TWh ja 9 % säästötavoite 
energiamääränä 136,5 TWh. Kansallisessa 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassa 
on arvioitu saavutettavan vuonna 2016 ener-
giansäästöä 272.7 TWh eli 18 %. Erillistä 
lainsäädäntöä julkisen sektorin energiatehok-
kuudesta ei ole, mutta julkiselle sektorille on 
asetettu tavoitteet kasvihuonekaasu- ja hiili-
dioksidipäästöjen ja primäärienergian kulu-
tuksen vähentämiselle sekä energiatehok-
kuuden parantamiselle.  

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on vä-
hentää keskushallinnon päästöjä 30 % ja pa-
rantaa rakennuskannan energiatehokkuutta 
30 %. Isossa-Britanniassa on keskushallin-
non toimitilojen osalta asetettu tavoitteeksi 
hiilineutraalius vuoteen 2012 mennessä. Ter-
veydenhuollon osalta on erikseen asetettu ta-
voitteeksi primäärienergian kulutuksen vä-
hentäminen 15 %:lla jaksolla 2000–2010. 
Tähän liittyen on asetettu uudisrakennusten 
ja peruskorjattavien rakennusten energianku-
lutukselle enimmäistasoksi 97–153 kWh/rm3 
sekä kaikkia terveydenhuollon rakennuksia 
koskevana enimmäistasoksi 153–181 
kWh/rm3. Toinen keskeinen kohdesektori on 
koulut ja oppilaitokset perusopetuksesta yli-
opistoihin. Tavoitteisiin pyritään ohjelmilla, 
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joissa koulu- ja opetustoimen julkisyhteisöil-
le tarjotaan sekä rahoitusta että teknistä asi-
antuntijatukea. Suoran taloudellisen tuen li-
säksi rahoitusta tarjotaan ns. revolving fund 
tyyppisistä rahastoista. Rahastoilla voidaan 
ylläpitää usean sadan miljoonan euron ener-
giansäästöinvestointeja, koska energiakus-
tannuksissa saadut säästöt palautetaan rahas-
toon.  

Uutena toimena on Isossa-Britanniassa 
käynnistymässä ns. ”cap and trade” tyyppi-
nen kansallinen päästökauppajärjestelmä 
(The Carbon Reduction Commitment), joka 
tulee pakolliseksi päästökauppadirektiivin 
soveltamisalan ulkopuolella oleville vuosita-
solla yli 6 GWh energiaa kuluttaville yksityi-
sen ja julkisen sektorin organisaatioille. 
 
Irlanti 
 

Irlannissa on energiapalveludirektiivin so-
veltamisalan, mutta primäärienergiaekviva-
lentiksi muutet-tu energiankäyttö 145,7 TWh 
ja 9 % säästötavoite energiamääränä 13,1 
TWh. Kansalliset tavoitteet on asetettu vuo-
delle 2020 siten, että energiankäyttöä tulee 
päästökauppasektori mukaan luettuna tehos-
taa 20 %:lla ja julkisella sektorilla erikseen 
33 %:lla. Vertailutasona on vuoden 2006 
energia-kulutus 159,6 TWh, johon kohdistu-
va kansallinen säästötavoite on energiamää-
ränä 31,9 TWh. Toimenpiteiden seurauksena 
saatavien säästöjen on arvioitu olevan 34,9 
TWh vuonna 2020. Julkisen sektorin energi-
an loppukulutus Irlannissa oli 7,2 TWh 
vuonna 2005. Irlannissa ei ole erikseen julki-
sen sektorin energiatehokkuutta koskevaa 
lainsäädäntöä. Säädöksiä ollaan valmistele-
massa, mutta niiden lopullinen sisältö ja 
muoto nähdään vasta syksyllä 2009. Tässä 
esitetyt toimet ovat toistaiseksi vasta harkin-
nassa olevia.  

Irlannissa on harkinnassa säätää julkiselle 
sektorille, energiapalveludirektiivissä esitet-
tyjä periaatteita noudattaen, 15 %:n energian-
säästötavoitteen asettamisesta vuodelle 2016. 
Hankintojen energiatehokkuuden edistämi-
seksi on Irlannissa vuodesta 2008 ollut yri-
tyksillä mahdollisuus tehdä 100 % poisto 
energiatehokkaista laitteista niiden hankinta-
vuonna edellyttäen, että hankittu laite on hy-
väksytty SEI:n (Sustainable Energy Ireland) 

ylläpitämälle ACA-listalle. Julkisen sektorin 
osalta on harkinnassa tehdä pakolliseksi 
ACA-listan valikoiman noudattaminen, jol-
loin julkisen sektorin hankinnat kohdistuisi-
vat aina energiatehokkaiksi luokiteltuihin 
laitteisiin. ACA-lista on tällä hetkellä suppea 
käsittäen vain neljä laiteryhmää, mutta sitä 
on tarkoitus jatkossa laajentaa.  

Julkisen sektorin hankkimille rakennuksille 
on harkinnassa energialuokitukseen perustu-
van minimivaatimuksen asettaminen. Vaati-
mustaso asetettaisiin siten, että se on esimer-
killinen, mutta saavutettavissa oleva. Mini-
mivaatimukset, joille tulisi 2—3 vuoden siir-
tymäaika, koskisivat vain julkisen sektorin 
rakennusten uudishankintaa, ei omistuksessa 
tai käytössä olevaa. Harkinnassa on myös ol-
lut energiakatselmusten teettämisvelvoite 
kolmen vuoden kuluessa. Tämä katselmus-
velvoite on kuitenkin todettu ongelmallisek-
si, koska rakennusten energiatehokkuusdirek-
tiivin (2002/91/EY) perusteella annettujen 
rakennusten energiatodistusten on energia-
palveludirektiivin 12 artiklassa todettu vas-
taavan energiakatselmuksia. Julkisyhteisöjä 
tultaisiin lisäksi velvoittamaan sisällyttämään 
vuosittaisiin toimintakertomuksiinsa kuvauk-
sen julkisyhteisön energiatehokkuuspolitii-
kasta sekä arvioinnin rakennusten, ajoneuvo-
jen sekä koneiden ja laitteiden energiatehok-
kuudesta.  
 
 
Itävalta 
 

Itävallassa on energiapalveludirektiivin so-
veltamisalan mukainen energian loppukulu-
tus 24,8 TWh ja 9 % säästötavoite energia-
määränä 22,3 TWh. Itävallassa ei ole erik-
seen lainsäädäntöä julkisen sektorin energia-
tehokkuudesta. Ainoa energiatehokkuuteen 
liittyvä velvoite tulee julkisten hankintojen 
lainsäädännöstä, jota on vuonna 2007 muu-
tettu energiapalveludirektiivin johdosta. 
Hankinta-laissa ei kuitenkaan aseteta erityisiä 
vaatimuksia energiatehokkuudelle. Energia-
tehokkuuden on katsottu sisältyvän hankin-
nan kohteelle asetettuihin ekologisiin vaati-
muksiin. Itävallassa valmistellaan lakia, jolla 
energiapalveludirektiivin velvoitteita tullaan 
kohdistamaan yhdeksälle osavaltiolle. Tässä 
säädöksessä ei kuitenkaan aseteta vaatimuk-
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sia esimerkiksi julkisille rakennuksille vaan 
käytännön velvoitteiden asettaminen jää osa-
valtioiden vastuulle. Joissain osavaltioissa on 
suunnitelmia kohdistaa energiansäästövel-
voitteita myös kunnille. Itävallassa julkisen 
sektorin energiatehokkuuden edistäminen no-
jaa pitkälti informaatiotoimintaan, ohjelmiin 
ja taloudelliseen tukeen. 
 
 
Liettua 
 

Liettuassa on energiapalveludirektiivin so-
veltamisalan mukainen energian loppukulu-
tus 42,2 TWh ja 9 % säästötavoite energia-
määränä 3,8 TWh. Kansallisessa energiastra-
tegiassa on asetettu säästö-tavoitteeksi 4,7 
TWh, koska säästötoimien mitoituksen ver-
tailuvuodeksi on otettu 2005, jolloin loppu-
käyttö oli lähes 8 % jakson 2001—2005 kes-
kiarvoa suurempi. Liettuassa on ”laki energi-
asta” vuodelta 2002, mutta tässä laissa ei ole 
julkiselle sektorille erikseen kohdistuvia te-
hokkuusvaatimuksia. Energiansäästöä on jul-
kisella sektorilla edistetty sektorin eri toimi-
joille, kuten kouluille, kirjastoille ja sairaa-
loille suunnatuilla ohjelmilla. Ohjelmiin liit-
tyvien investointien rahoitus on tullut merkit-
tävin osin EU:n rakennerahastosta. Ohjelmiin 
osallistumiseen ja tukien saamiseen on liitet-
ty pakollisia vaatimuksia kuten mm. energia-
katselmusten toteuttaminen.  

Vuonna 2008 annettiin Liettuassa valtio-
neuvoston periaatepäätöllä vaatimukset ener-
giatehokkuuden huomioimisesta julkisissa 
hankinnoissa. Vaatimukset ovat ministeriöi-
den ja suoraan niiden alaisen hallinnon osalta 
pakollisia ja muille julkisyhteisöille suosituk-
sia. Virallisessa kolmen vuoden välein päivi-
tettävässä luettelossa on esitetty hankinnoissa 
noudatettavat kriteerit kymmenelle eri laite-
ryhmälle sekä henkilöautoille. Valolähteitä, 
toimistolaitteita, kodinkoneita, ilmavaihto-
laitteita sekä kiertovesipumppuja koskevat 
energiatehokkuuden vähimmäisvaatimustasot 
on asetettu A- tai B-luokkaan. Henkilöautoil-
le on moottoritilavuuden perusteella asetettu 
keskikulutuksen ylärajat erikseen bensiini- ja 
dieselmoottoreille. Voimassa olevat vähim-
mäisvaatimukset eivät ole erityisen tiukat. 
 
 

Latvia 
 

Latviassa on energiapalveludirektiivin so-
veltamisalan mukainen energian loppukulu-
tus 38,7 TWh ja 9 % säästötavoite energia-
määränä 3,5 TWh. Latviassa ollaan valmiste-
lemassa energiatehokkuudesta puitelakia, jo-
ka kohdistaisi velvoitteita myös julkiselle 
sektorille. Julkisen sektorin mahdollisuudet 
energiatehokkuustoimien toteuttamiseen on 
kuitenkin nykyisessä vaikeassa taloudellises-
sa tilanteessa todettu hyvin rajallisiksi. Julki-
sia hankintoja koskevassa lainsäädännössä on 
yleinen velvoite energiatehokkuuden huomi-
oimisesta, mutta suunnitelmissa on ollut si-
sällyttää niihin suoria energia-
tehokkuusvaatimuksia. Latviassa energiate-
hokkuusohjelmien painopistealueena on ra-
kennusten lämmitysenergian kulutuksen vä-
hentäminen ja yhtenä keskeisenä kohdesekto-
rina näissä ohjelmissa ovat olleet valtion, 
paikallishallinnon ja kuntien rakennukset. 
Ohjelmiin liittyvien investointien rahoitus on 
tullut merkittävin osin EU:n rakennerahastos-
ta. 
 
Tšekin tasavalta 
 

Tšekin tasavallassa on energiapalveludirek-
tiivin soveltamisalan mukainen energian lop-
pukulutus 220,5 TWh ja 9 % säästötavoite 
energiamääränä 19,8 TWh. Julkisen sektorin 
energiatehokkuudesta on säädösohjausta, jo-
ka koskee energiankatselmuksia ja niissä to-
dettujen energiansäästötoimenpiteiden toteut-
tamista sekä energian kulutusseurantaa. 
Energiakatselmukset ovat olleet pakollisia 
valtion, paikallishallinnon ja kuntien jul-
kisyhteisöille vuodesta 2001 lähtien. Tšekin 
tasavallan energiamarkkinavirasto valvoo 
pakollisten energiakatselmusten toteuttamista 
ja voi määrätä, kun kyseessä on valtion tai 
kunnan julkisyhteisö, jonka vuotuinen ener-
gian loppukulutus on yli 417 MWh, toteut-
tamaan energiakatselmuksessa esitettyjä kus-
tannustehokkaita toimenpiteitä. Katselmus-
velvoite koskee myös valtion avustuksia saa-
via yrityksiä silloin, kun yrityksen tehontarve 
ylittää 200 kW. Valtion julkisyhteisöille on 
asetettu velvoite energian kulutusseurantaan. 
Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ei 
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sisällä mitään erityisiä energiatehokkuusvaa-
timuksia. 
 
2.3 Euroopan unionin lainsäädäntö  

Direktiivi energian loppukäytön tehokkuu-
desta ja energiapalveluista (2006/32/EY) 
 

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2003 
ehdotuksen direktiiviksi energian loppukäy-
tön tehokkuudesta ja energiapalveluista. Di-
rektiivi hyväksyttiin sisällöllisesti joulukuus-
sa 2005 ja tuli voi-maan 17.5.2006. Direktii-
vi koskee lähtökohtaisesti kaikkea muuta 
energian loppukäyttöä kuin päästökaupan pii-
rissä olevia yrityksiä, lentoliikennettä ja me-
renkulkua. Direktiivin perusteella kaikille jä-
senvaltioille tuli sama yhdeksän prosentin 
ohjeellinen energiansäästötavoite jaksolle 
2008—2016. Säästötavoite määritetään ener-
giayksiköissä käyttäen laskentaperusteena 
viiden viimeisen vuoden, joilta tiedot on käy-
tettävissä, virallisten energiatilastojen kes-
kiarvoa. Suomen energiansäästötavoite vuo-
delle 2016 on 17,8 TWh. Säästötavoitteeseen 
voidaan sisällyttää energiansäästövaikutuksia 
myös ennen vuotta 2008 toteutetuista ns. 
varhaistoimista. Euroopan komissio on kat-
sonut, että varhaistoimien huomioimisella 
saadaan energiatehokkuudessa jo korkealla 
tasolla olevien jäsenvaltioiden lähtötilanne 
huomioiduksi. Energianpalveludirektiivin 
mukaan varhaistoimia hyväksytään vuodesta 
1995 lähtien ja erityisistä syistä vuodesta 
1991 lähtien, mutta näin vanhoista toimista ei 
käytännössä ole tietoja saatavissa. Koska 
kaikkien säästötoimien osalta on edellytyk-
senä, että säästö-vaikutuksen voimassaolo 
vuonna 2016 on osoitettavissa, ei säästötoi-
mien eliniänkään perusteella kovin monesta 
90-luvulla toteutetusta toimesta ole säästö-
vaikutusta enää jäljellä.  

Jäsenvaltioiden tulee toimittaa Euroopan 
komissiolle direktiivin voimassaolon aikana 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat 
vuosina 2007, 2011 ja 2014. Näissä suunni-
telmissa tulee esittää kansallisen energian-
säästötavoitteen saavuttamiseksi käynnistetyt 
ja suunnitellut energiansäästötoimet sekä ra-
portoida saavutetut säästövaikutukset. Direk-
tiivissä on energiayhtiöille velvoitteita, jotka 
liittyvät asiakkaiden energiankäyttöä koske-

vien tietojen toimittamiseen viranomaisille, 
loppuasiakkaille toimitetun energian mittaa-
miseen ja laskuttamiseen sekä energiansääs-
töä edistävien tietojen jakamiseen asiakkail-
le. Jäsenvaltiot voivat muutoin itse valita ne 
toimet ja keinot, joilla ohjeellinen 9 % sääs-
tötavoite pyritään saavuttamaan. Säästöjen 
laskennassa jäsenvaltiot voivat käyttää ns. 
ylhäältä alas (top-down) ja alhaalta ylös (bot-
tom-up) menetelmiä. Jälkimmäisellä on 
vuonna 2011 raportoitaessa katettava 20—30 
% direktiivin soveltamisalan energian loppu-
käytöstä. Tätä kattavuutta tullaan myöhem-
min nostamaan. Direktiivin mukaan energi-
ansäästöjen laskennassa tulee noudattaa Eu-
roopan komission kehittämiä EU-tasolla 
harmonisoituja laskentamenetelmiä, joiden 
yksityis-kohdat tullaan vahvistamaan säänte-
lykomiteassa. Laskentamenetelmien tuli olla 
valmiina vuoden 2008 alussa, mutta kehitys-
työ on edelleen kesken. Uuden aikataulun 
mukaan laskentamenetelmät valmistuisivat 
kesäkuu 2009 loppuun mennessä ja Euroo-
pan komissio vahvistaisi ne vuoden 2009 
loppuun menneessä. 
 
Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta 
(2002/91/EY) 
 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 
rakennusten energiatehokkuutta parantamal-
la. Direktiivi vaikuttaa sekä uudis- että kor-
jausrakentamiseen. Direktiivi sisältää kolme 
eri pääaluetta; energiatodistusten käyttöön-
oton, energiatehokkuuden vähimmäisvaati-
mukset sekä lämmityskattiloiden ja ilmas-
tointilaitteiden määräaikaistarkastukset. 
Energia-tehokkuusdirektiivi luo kehyksen 
rakennusten energiatehokkuuden parantami-
selle ja määrittämiselle jäsenmaissa. Direk-
tiiviä sovelletaan kansallisella tasolla otta-
malla huomioon maan ilmasto-olosuhteet, 
paikalliset olosuhteet, sisäilmastolle asetetut 
vaatimukset ja kustannustehokkuus. 

Energiatehokkuusdirektiivin kansallinen 
voimaansaattaminen on osaksi tehty lailla ra-
kennusten energiatodistuksesta (487/2007). 
Rakennuksen omistajan on hankittava ener-
giatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa 
otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. 
Laki rakennuksen energiatodistuksesta tuli 
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voimaan 1.1.2008 ja se koskee kaikkia uusia 
rakennuksia. Ennen lain voimaantuloa val-
mistuneisiin rakennuksiin lakia sovelletaan 
vuoden 2009 alusta lähtien. Energiatodistuk-
sen hankkiminen ennen lain voimaantuloa 
valmistuneelle omakotitalolle ja enintään 
kuuden asunnon asuinrakennukselle on va-
paaehtoista. Lakia energiatodistuksesta täy-
dennettiin ympäristöministeriön asetuksella 
rakennuksen energiatodistuksesta 
(765/2007), joka tuli voimaan 1.1.2008. Ase-
tuksessa säädetään energiatehokkuuden las-
kentamenetelmästä, energiatodistusmalleista 
sekä erillisen energiatodistuksen laatijan pä-
tevyydestä. Asetuksen muutos (1032/2008) 
tehtiin 16.12.2008. 

Direktiivin voimaansaattamista on tehty 
myös lailla rakennuksen ilmastointijärjestel-
mien energiatehokkuuden tarkastamisesta 
(489/2007), joka tuli voimaan 1.1.2008. 
Laissa säädetään ilmastointijärjestelmien 
kylmälaitteiden määräaikaistarkastuksista. 

Direktiivin kansallinen voimaansaattami-
sen kolmas osa on maankäyttö- ja rakennus-
lain muutos (488/2007), joka annettiin 
17.4.2007. Siinä ympäristöministeriölle an-
nettiin valtuudet antaa rakentamisen energia-
tehokkuutta koskevia vaatimuksia, jotka on 
sisällytetty ympäristöministeriön asetuksiin 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 
Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava, että 
suunniteltu rakennus täyttää rakentamismää-
räysten vaatimukset.. Maankäyttö- ja raken-
nuslain muutoksen nojalla rakentamismää-
räyskokoelman uusitut osat C3, D3 ja D5 an-
nettiin 19.6.2007 ja ne tulivat voimaan 
1.1.2008. Osassa C3 asetetaan rakennuksen 
lämmöneristystä koskevat määräykset ja 
osassa D3 rakennuksen energiatehokkuus-
vaatimukset. Rakennuksen energiankulutuk-
sen ja lämmitystehontarpeen laskentaa kos-
kevat ohjeet sisältyvät osaan D5. 

Direktiivin voimaansaattamiseen liittyvät 
lisäksi myös lämmityskattiloiden vapaaehtoi-
set tarkastukset, jotka Suomessa toteutetaan 
direktiivin mahdollistamalla neuvontamenet-
telyllä. Käyttäjille jaetaan tietoa lämmitys-
kattilan vaihtamisesta, lämmityslaitteistojen 
muutoksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista, 
joihin voi sisältyä tarkastuksia lämmityskatti-
lan hyötysuhteen ja mitoituksen arvioimisek-
si. Neuvontaa antavat koulutetut asiantuntijat 

vapaaehtoisten kattilatarkastusten yhteydes-
sä. Neuvontamenettely toteutetaan osana öl-
jyalan, TEM:n ja YM:n välistä HÖYLÄ III - 
energiatehokkuussopimusta. 

Energiatehokkuutta koskevia rakentamis-
määräyksiä (osat C3, D2 ja D3) on myö-
hemmin kiristetty 20.12.2008 ja nämä uudet 
määräykset tulevat voimaan 1.1.2010. 

Euroopan komissio on marraskuussa 2008 
antanut esityksen direktiivin muuttamiseksi 
COM (2008)780. Ehdotuksen tavoitteena on 
direktiivin selkiyttäminen ja yksinkertaista-
minen, soveltamisalan laajentaminen, joi-
denkin toimien voimistaminen vaikuttavuu-
den lisäämiseksi ja johtavan roolin asettami-
nen julkiselle sektorille. Uudistusehdotuksen 
käsittely aloitettiin Euroopan unionin neu-
voston energiatyöryhmässä helmikuussa 
2009. Direktiivin uusiminen aiheuttaa toden-
näköisesti runsaasti muutoksia kansallisessa 
lainsäädännössä sekä rakentamismääräysten 
sisällössä. 
 
Direktiivi energiaa käyttävien tuotteiden eko-
logisen suunnittelun perusteista 
(2005/32/EY) 
 

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologisen 
suunnittelun perusteista annetun direktiivin, 
jäljempänä Ecodesigndirektiivi, tavoitteena 
on vähentää energiaa käyttävistä tuotteista 
aiheutuvia ympäristö-vaikutuksia luomalla 
oikeudelliset puitteet ekologisen suunnittelun 
vaatimuksille. Tavoitteina on lisäksi varmis-
taa energiaa käyttävien tuotteiden vapaa liik-
kuvuus EU:ssa, edistää kestävää kehitystä 
parantamalla energiatehokkuutta ja ympäris-
tönsuojelun tasoa ja samalla energiahuolto-
varmuutta. 

Ecodesigndirektiivi perustuu näkemykseen, 
että energiaa käyttävien tuotteiden tuotan-
toon, jakeluun, käyttöön ja käytön jälkeiseen 
käsittelyyn liittyy huomattavia ympäristövai-
kutuksia, joista merkittävä osa määräytyy 
tuotesuunnitteluvaiheessa. Ympäristönäkö-
kohtien sisällyttäminen tuote-
kehitysprosessiin mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa on siten tehokas tapa tehdä pa-
rannuksia tuotteisiin ja sitä kautta vähentää 
ympäristöhaittoja. Ecodesigndirektiivin kan-
sallinen voimaansaattaminen on osaksi tehty 
lailla tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja 
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energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksis-
ta (1005/2008). Lailla säädetään energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnitte-
lulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaa-
timuksista. Kyseisen lain tavoitteena on edis-
tää kestävää kehitystä parantamalla energia-
tehokkuutta ja ympäristönsuojelun tasoa sekä 
energiahuoltovarmuutta. 

Ecodesigndirektiivi on puitedirektiivi, jon-
ka nojalla Euroopan komissio voi antaa tuo-
teryhmäkohtaisia täytäntöönpanosäädöksiä 
esim. tuotteiden energiatehokkuudesta. Di-
rektiivin nojalla on valmisteltu energiatehok-
kuusvaatimuksia parillekymmenelle tuote-
ryhmälle, joista helmikuu 2009 loppuun 
mennessä on annettu kahta tuoteryhmää kos-
kevat komission asetukset. Direktiivin sovel-
tamisalaa on ehdotettu laajennettavaksi niin, 
että se ei koskisi ainoastaan energiaa käyttä-
viä tuotteita, vaan kaikkia tuotteita, joilla on 
vaikutusta energiankulutukseen niiden käy-
tön aikana.  
 
2.4 Nykytilan arviointi 

Valtion ja kunta-alan julkisyhteisöille koh-
distuvaa hallituksen esityksessä esitettyä 
energiansäästöön ja energiatehokkuuteen täh-
täävää aiempaa lainsäädäntöä ei Suomessa 
ole. Energiatehokkuudelle sekä energiakäy-
tölle asetettuja vaatimuksia on Suomessa to-
teutettu pääosin vapaaehtoisuuteen perustu-
en. Siltä osin kun energiatehokkuuteen vel-
voittavaa säädösohjausta on, kuten rakenta-
mis-määräyksissä, koskevat vaatimukset sa-
malla tavalla kaikkia sektoreita. 

Julkiselle sektorille laadittiin ensimmäinen 
erillinen energiansäästöohjelma vuonna 
1994. Sekä valtion että kunta-alan julkisyh-
teisöjä koskeva ohjelma oli sisällöllisesti var-
sin kattava ja laadukas, mutta sen toteuttami-
seen ei tuolloin ollut riittäviä resursseja käy-
tettävissä. Energiatehokkuuden edistäminen 
julkisella sektorilla oli myös yksi vuonna 
1993 perustetun Energiansäästön palvelukes-
kus Motivan tehtävistä. Erityisesti kunta-
alalle kohdistuviin toimiin oli Motivan bud-
jetissa erikseen varattuna vuositasolla noin 
50 000 € määräraha. Merkittävä muutos 
energiatehokkuuden edistämis-toimissa ta-
pahtui vuonna 1997, jolloin kauppa- ja teolli-
suusministeriö ryhtyi solmimaan energian-

säästösopimuksia kuntien ja kuntayhtymien 
kanssa. Valtion julkisyhteisöjen osalta käyn-
nistyi vastaava toiminta kauppa- ja teolli-
suusministeriön ja valtion kiinteistöyksiköi-
den välisen yhteistoimintaohjelman puitteis-
sa. Valtion kiinteistöyksiköt siirtyivät vuonna 
2002 kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli 
ry:n väliseen vuonna 1999 solmittuun kiin-
teistö- ja rakennusalan energiansäästösopi-
mukseen. 

Julkisella sektorilla on energiansäästöä ja 
energiatehokkuutta edistetty vaihtelevasti. 
Osalla valtion ja kunta-alan julkisyhteisöjä 
toiminta on ollut pitkään suunnitelmallista ja 
tuloksellista. Yksittäisiä organisaatioita voi-
daan pitää tässä hyvinkin edistyksellisenä ja 
esimerkillisenä, mutta osalla julkisen sekto-
rin organisaatioista työ on vasta käynnisty-
mässä. Kunta-alalla keskeiseksi energiate-
hokkuuden edistämiskeinoksi on luotu uusi 
energiatehokkuussopimusten järjestelmä 
(2008–2016), jolla tuloksia on saavutettavis-
sa säädösohjausta kustannustehokkaammin. 
Säädösohjaukselle on kuitenkin selkeä tarve, 
koska koko kunta-alaa ei tulla saamaan mu-
kaan sopimusjärjestelmään, mutta erityisesti, 
jotta suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toi-
minta saadaan juurrutettua julkisen sektorin 
ytimen muodostaviin valtion julkisyhteisöi-
hin. 
 
Energiakatselmustoiminta 
 

Energiakatselmuksella tarkoitetaan asian-
tuntijoiden suorittamaa perusteellista kartoi-
tusta rakennuksen lämmön ja sähkön sekä 
veden käytöstä sekä niiden käyttöön liittyvis-
tä kannattavista tehostamismahdollisuuksista. 
Suomi on pitkään ollut energiakatselmustoi-
minnassa kansainvälisesti johtavia maita 
energiakatselmusten kokonaismäärien ja sek-
torikohtaisten kattavuuksien sekä erityisesti 
katselmusten laadun ja tulosten seurannan 
osalta.  
 
Julkisen sektorin palvelurakennusten ener-
giakatselmukset 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja aiemmin 
kauppa- ja teollisuusministeriö on tukenut 
palvelu- ja teollisuusrakennusten energiakat-
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selmuksia vuodesta 1992 lähtien. Vuodesta 
1993 lähtien katselmustoiminnan kehittämi-
sestä ja edistämisestä ja seurannasta on vas-
tannut Motiva, joka myös kouluttaa energia-
katselmoijat ja valvoo energiakatselmusten 
laatua. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee 
vuosittain katselmustoiminnan yleisohjeet, 
mutta varsinainen katselmointityö on ohjeis-
tettu Motivan julkaisemilla katselmusmalleil-
la, joiden noudattaminen on energiatuen 
myöntämisen edellytys. Vuonna 1997 ener-
giakatselmukset liitettiin velvoitteena kaup-
pa- ja teollisuusministeriön energian-
säästösopimuksiin, millä on ollut ratkaiseva 
merkitys katselmustoiminnan edistämiseen 
Suomessa. Kuntien ja kuntayhtymien ener-
giakatselmuksiin on myönnetty energiatukea 
40—60 % tukitasolla vuodesta 1992. Ener-
giatukea ei voida myöntää valtion virastojen, 
laitosten ja liikelaitosten energia-
katselmuksiin.  

Vuosina 1992—2007 on Suomessa katsel-
moitu yli 3 800 kuntien palvelurakennusta. 
Katselmoitujen rakennusten rakennustilavuus 
on 64 miljoonaa rakennuskuutiometriä, mikä 
vastaa 46 % osuutta koko kunta-alan palvelu-
rakennusten rakennustilavuudesta. Energia-
katselmusten kustannus oli koko jaksolla 
11,3 miljoonaa euroa, josta energiatuen 
osuus oli 5,2 miljoonaa euroa. Kuntien palve-
lurakennuksissa keskimääräiset energiansääs-
töpotentiaalit ovat olleet lämmössä 13—15 
% ja sähkössä 7—8 %. Seurantatutkimusten 
perusteella noin 75 % tästä säästöpotentiaa-
lista tulee toteutumaan. Energiakatselmuksis-
sa ehdotetuista yhtensä yli 8 000 toimenpi-
teestä oli vuoden 2007 loppuun menneessä 
toteutettu noin 3 200.  

Valtion kiinteistöyksiköiden palveluraken-
nuksista on katselmoitu kertaalleen noin 80 
% osana kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
valtion kiinteistöyksiköiden vuonna 1997 
solmittua yhteistoimintaohjelmaa, mutta 
näistä katselmuksista ei ole koottu tietoja 
säästöpotentiaaleista tai toteutuneista toi-
menpiteistä.  
 
Asuinrakennusten energiakatselmukset 
 

Asuinkerrostalojen energiakatselmuksille 
myönnettiin ensimmäisen kerran valtion tu-
kea Valtion asuntorahaston varoista vuonna 

2002. Tukien tarkoituksena oli vuonna 2003 
julkaistun energiakatselmusmallin testaami-
nen ja viimeisteleminen. Katselmusmallia 
voidaan soveltaa sekä asuinkerros-taloissa et-
tä rivitaloissa. Ohje päivitettiin vuoden 2005 
alussa. Jaksolla 2003—2006 katselmoitiin 
yhteensä 2 574 asuinkerrostaloa. Asuntoja 
näissä rakennuksissa oli yhteensä noin 110 
600. Energia-avustuksia jaksolla myönnettiin 
energiakatselmuksiin yhteensä 2,8 miljoonaa 
euroa. 
 
Energiansäästösopimukset ja -ohjelmat 
1997—2007 
 

Vapaaehtoisilla energiansäästösopimuksilla 
on ollut keskeinen merkitys Suomen energi-
ansäästöohjelmien toimeenpanossa. Vuonna 
1997 käynnistynyt ja vuoden 2007 lopussa 
päättyneen energian-
säästösopimusmenettelyn kattavuus oli noin 
60 prosenttia koko Suomen energian loppu-
kulutuksesta. Osalla sopimusalueista on koko 
jaksolla 1997—2007 ollut sopimusteknisesti 
2—3 erillistä vaihetta. Viimeisen vuosia 
2006–2007 koskevan sopimusjakson aikana 
valmisteltiin uutta vuosia 2008—2016 kos-
kevaa energiatehokkuussopimusten järjes-
telmää. Sopimusaloista kauppa- ja teolli-
suusministeriön päävastuulla oli teollisuutta, 
kuntia ja kuntayhtymiä, kiinteistö- ja raken-
nusalaa, voimalaitosalaa, kaukolämpöalaa 
sekä sähkön siirtoa ja jakelua koskevat sopi-
mukset. Muita sopimusaloja ovat olleet ym-
päristöministeriön päävastuulla oleva asuin-
kiinteistöjä koskeva sopimus sekä liikenne- 
ja viestintäministeriön päävastuulla ollut lin-
ja-autoalaa koskeva sopimus. Vapaaehtoisten 
sopimusten lisäksi kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriöllä oli öljylämmityskiinteistöjen ener-
giansäästön edistämistä koskeva Höylä II –
ohjelma sekä liikenne- ja viestintäministeri-
öllä kuorma- ja pakettiautokuljetuksia koske-
va energiansäästöohjelma. 

Kunta-alan energiansäästösopimuksissa ja 
energia- ja ilmastosopimuksissa oli vuoden 
2007 lopussa mukana 74 kuntaa ja kuntayh-
tymää ja rakennuskantaa 87 miljoonaa kuu-
tiometriä, mikä vastaa yli 50 % osuutta koko 
kunta-alan rakennuskannasta. 

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästö-
sopimuksissa oli vuoden 2007 lopussa sopi-
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muksessa mukana 18 yritystä ja 4 valtion 
julkisyhteisöä, joista tosin Senaatti-kiinteistöt 
edusti yksinään lähes 80 % valtion koko ra-
kennuskannasta. Rakennuspinta-alaa oli vuo-
den 2007 lopussa raportoinnin piirissä noin 
8,5 miljoonaa neliömetriä. Yksityisen palve-
lusektorin osalta katselmoitiin koko sopimus-
kauden aikana 580 rakennusta ja näihin eh-
dotetuista yli 2 600 toimenpiteestä oli vuoden 
2007 loppuun mennessä toteutettu 1 150. 

Teollisuuden energiansäästösopimuksen 
kattavuus oli vuoden 2007 lopussa 85 % ko-
ko Suomen teollisuuden energian loppukulu-
tuksesta laskettuna. Energia-alan kolme so-
pimusalaa kattoivat 62 % kaukolämmön 
myynnistä, 90 % sähkön ja lämmön tuotan-
nosta sekä 81 % sähkön jakelusta.  

Työ- ja elinkeinoministeriön ja aiemmin 
kauppa- ja teollisuusministeriö päävastuulla 
olleiden energiansäästösopimusten puitteissa 
raportoitiin vuoden 2007 loppuun mennessä 
saavutetuksi yhteensä 9,1 TWh energiansääs-
tö, josta teollisuuden osuus oli 80 % (7 350 
GWh), energia-alan osuus 18 % (1 617 
GWh), kuntien osuus 1 % (89 GWh) ja kiin-
teistö- ja rakennusalan osuus 0,6 % (59 
GWh). Kokonaisinvestointi tämän energian-
säästön saavuttamiseksi oli lähes 600 miljoo-
naa euroa. Höylä II energiansäästöohjelman 
puitteissa raportoitu öljylämmitteisissä pien-
taloissa saavutettu energian-säästö oli vuoden 
2007 lopussa 1,77 TWh. 

Ympäristöministeriön päävastuulla on 
kunnallisten ja yleishyödyllisten asuinkiin-
teistöjen energian-säästösopimus, joka on 
kohdistettu Asunto-, toimitila- ja rakennutta-
jaliitto Rakli ry:n jäsenyhteisöille. Vuoden 
2007 lopussa sopimuksen piirissä oli 28 yh-
teisöä, joiden hallinnassa oleva asuinkiinteis-
töjen asuntoala oli 11,3 miljoonaa rakennus-
neliömetriä. Sopimuksen piirissä on noin 290 
000 asuntoa, mikä vastaa noin 65 % osuutta 
kaikista arava-, korkotuki-, asumisoikeus- ja 
osaomistusasunnoista. Koko Suomen asuin-
kerrostalokannasta sopimus kattaa rakennus-
pinta-alalla mitattuna 13 %. Sopimuksen pii-
rissä olevasta asuntoalasta oli vuoden 2007 
loppuun mennessä katselmoitu 22 %. Asuin-
kiinteistöjen energiansäästösopimus on voi-
massa vuoteen 2012. Sopimuksen uudista-
mistyön käynnistämisestä päätettiin syksyllä 
2008, koska sopimus ei nykymuodossaan 

tuota riittävästi tietoa sopimusyhteisöissä 
saavutetusta energiansäästöstä eikä tarvitta-
vien muutosten toteuttamista ole tarkoituk-
senmukaista jättää vuoteen 2013. 

Joukkoliikenteen energiansäästön edistämi-
seksi solmittiin vuonna 2001 yhteistyösopi-
mus, joka korvattiin vuonna 2005 joukkolii-
kenteen energiansäästösopimuksella. Sopi-
muksen oli tarkoitus olla voimassa vuoteen 
2010, mutta se uusittiin jo vuonna 2008 
joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuk-
seksi. Vuoden 2006 lopussa joukkoliikenteen 
energiansäästösopimukseen liittyneiden yri-
tysten autojen osuus oli 52,5 % (7 140 autoa) 
koko luvanvaraisten linja-autojen kannasta. 
Sopimukseen oli liittynyt 83 yritystä, jotka 
edustavat 14,5 %:n osuutta Linja-autoliiton ja 
Paikallisliikenneliiton jäsenyrityksistä. Li-
säksi mukana oli metro- ja raitiovaunuliiken-
ne sekä VR:n lähiliikenne. 

Tavaraliikenteen ensimmäinen liikenne- ja 
viestintäministeriön, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön sekä Suomen Kuljetus ja Logistiik-
ka SKAL ry:n välinen energiansäästösopi-
mus koski jaksoa 1999—2002. Sopimusta 
jatkettiin maaliskuussa 2003 uudella kolmi-
vuotisella Kuorma- ja pakettiautoliikenteen 
energiansäästöohjelmalla, jossa kolmanneksi 
valtion sopimusosapuoleksi tuli mukaan ym-
päristöministeriö. Ohjelmaa jatkettiin vuosil-
le 2006—2007, jonka jälkeen se uusittiin 
jaksoa 2008—2016 koskevaksi energiate-
hokkuussopimukseksi. Sopimustoiminnan 
piirissä arvioitiin olevan noin 70—75 % ta-
varaliikenteen ajosuoritteesta.  
 
Energiatehokkuussopimukset 2008—2016 
 

Uuden energiatehokkuussopimusjärjestel-
män (2008–2016) valmistelu käynnistyi syk-
syllä 2005 ja ensimmäiset sopimukset alle-
kirjoitettiin joulukuussa 2007. Uudessa so-
pimusjärjestelmässä on työ- ja elinkeinomi-
nisteriön päävastuulla elinkeinoelämän so-
pimusala, joka kattaa teollisuuden, palvelu-
alat ja energian siirron, jakelun ja myynnin. 
Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristömi-
nisteriö ovat sopimusosapuolina lämmitys- ja 
liikennepolttonesteiden jakelutoimintaa kos-
kevassa Höylä III sopimuksessa. Liikenne- ja 
viestintäministeriön päävastuulla ovat tavan-
kuljetusten ja logistiikan energiatehokkuus-
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sopimus ja joukkoliikenteen energiatehok-
kuussopimus. Ympäristöministeriön päävas-
tuulla olevan asuinrakennusten energiansääs-
tösopimuksen (2002—2012) uudistaminen 
käynnistyi vuoden 2009 alussa.  

Uudessa sopimusjärjestelmässä on säästö-
tavoitteiden asettamisen lisäksi sopimusvel-
voitteina merkittävä määrä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on saada yritysten ja yhtei-
söjen toiminnasta suunnitelmallista ja pitkä-
jänteistä. Energiansäästötavoitteet on sopi-
muksissa asetettu pääsääntöisesti yhdenmu-
kaiseksi energiapalveludirektiivistä vuodelle 
2016 tulleen kansallisen 9 % säästötavoitteen 
kanssa. Kuten energiapalveludirektiivissä, 
hyväksytään myös energiatehokkuussopi-
muksissa tietyin edellytyksin säästötavoittee-
seen energiansäästöä myös ennen vuotta 
2008 toteutetuista ns. varhais-toimista. Kaik-
ki sopimuksiin liittyvät yritykset ja yhteisöt 
sitoutuvat raportoimaan toimistaan vuosittain  

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksiin 
ja energiaohjelmaa oli helmikuu 2009 lop-
puun mennessä liittynyt 56 kuntaa ja kun-
tayhtymää, jotka asukasluvulla mitattuna 
edustavat 48 % kattavuutta. Suuruusluokkana 
asukasluvulla mitattu kattavuus kuvaa myös 
sopimusten kattavuutta koko kunta-alan 
energian loppukulutuksesta. 

Elinkeinoelämän sopimusalan kattavuus oli 
helmikuu 2009 lopussa energiaintensiivisen 
teollisuuden osalta 97 % ja keskisuuren teol-
lisuuden osalta toimialasta riippuen 33—70 
%. Energiantuotannon kattavuus oli 94 %, 
energiapalveluissa sähkön myynnin katta-
vuus 68 %, sähkön jakelun kattavuus 78 % ja 
kaukolämmön myynnin ja erillistuotannon 
kattavuus 66 %. Palvelualojen kahden toi-
menpideohjelman, kaupan alan ja majoitus ja 
ravitsemusalan, osalta ei kattavuuksia vielä 
kyetä laskemaan, mutta 24 liittyneen yrityk-
sen lähes 3 TWh:n energiankäyttö vastaa 
noin 15 % osuutta koko palvelualan energian 
loppukulutuksesta. Elinkeinoelämän sopi-
muksiin liittyneiden yritysten energian lop-
pukulutus oli yhteensä 132 TWh, mikä vas-
taa 40 % osuutta koko Suomen energian lop-
pukulutuksesta ja 75 % osuutta teollisuuden 
ja palvelualojen energian loppukulutuksesta. 

Höylä III energiatehokkuussopimus kattaa 
100 % Suomen lämmitys- ja liikennepolt-
tonesteiden jakelutoiminnoista. Varsinaisena 

toimien kohteena Höylä III sopimuksessa on 
henkilöautoliikenne ja öljylämmitteiset ra-
kennukset. Öljylämmityksen säätötavoitteek-
si on asetettu 9 %:n ja 600 GWh:n energian-
säästö sekä merkittävä uusituvan energian 
osuuden kasvattaminen jaksolla 2008—2016. 

Tavaraliikenteen ja logistiikan energiate-
hokkuussopimukseen oli vuoden 2009 al-
kuun mennessä liittynyt 480 yritystä ja lähes 
6 000 autoa. Tavoitteena on saada sopimuk-
sen piiriin 60 % luvanvaraisista kuorma- ja 
pakettiautoista (24 000 autoa). Energiansääs-
tötavoitteeksi on asetettu 83 miljoo-naa litraa 
(0,84 TWh). Vuoden 2008 loppuun mennes-
sä oli seurantajärjestelmään liitetty 29,0 mil-
joonan litran (0,3 TWh) polttoaineen kulutus, 
mikä on noin 3 % osuus sopimuksen piiriin 
kuuluvien kuorma- ja pakettiautojen arvioi-
dusta vuotuisesta energiankulutuksesta (9,3 
TWh).  

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopi-
mukseen liittyminen on vasta käynnistymäs-
sä. Tavoitteena on saada sopimuksen piiriin 
80 % luvanvaraisesta joukkoliikennekalus-
tosta, jota vastaava sopimus-kauden säästö-
tavoite on yhteensä noin 25 miljoonaa litraa 
(0,25 TWh).  
 
Kansalliset energiansäästöohjelmat ESO 
2000 ja ESO 2003–2006 
 

Suomen kansallisissa energiansäästöohjel-
missa ESO 2000 ja ESO 2003–2006 ei jul-
kista sektoria ole käsitelty erillisenä energia-
tehokkuustoimien kohdesektorina. Merkittä-
vimmin julkiselle sektorille kohdistuneet 
toimet liittyvät energiansäästösopimusjärjes-
telmän laajentamiseen asuinrakennuksiin ja 
asuinrakennusten energiakatselmusmallin 
kehittämiseen. Vuonna 2002 käynnistyneen 
asuin-kiinteistöjen energiatehokkuussopi-
muksen piirissä on lähinnä kunnallisten ja 
yleishyödyllisten kiinteistönomistajien 
asuinkiinteistökantaa.  

Vuoden 2000 energiansäästöohjelman päi-
vitystä valmistelemaan kauppa- ja teolli-
suusministeriön asettama työryhmä sai tehtä-
väkseen valmistella myös ehdotuksen energi-
ansäästön yleislaiksi siihen liittyvine muine 
lainsäädännöllisine muutostarpeineen. Työ-
ryhmän kesäkuussa 2003 antamassa mietin-
nössä oli yhtenä ehdotuksena julkisten orga-
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nisaatioiden energiansäästön yleislaki, jossa 
energian tehokkaan ja säästäväisen käytön 
yleisvelvoitteen lisäksi keskeiset velvoitteet 
liittyivät energiankäytön hallintamenettelyi-
hin ja kulutusseurantaan sekä energiankäy-
töstä ja siihen kohdistuvista toimista rapor-
tointiin ja tiedottamiseen. Yleislakiin ehdo-
tettiin lisäksi sisällytettäväksi velvoitteita 
koskien energian tehokkaan ja säästäväisen 
käytön huomioimista maankäytön suunnitte-
lussa ja kaavoituksessa sekä julkisissa han-
kinnoissa. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön suositukset ja 
ohjeet energiatehokkuuden huomioimiseksi 
julkisissa hankinnoissa 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriö antoi 

vuonna 2000 suositukset siitä, miten energia-
tehokkuusnäkö-kohdat voitaisiin ottaa huo-
mioon julkisissa hankinnoissa. Suositus oli 
tarkoitettu sovellettavaksi erityisesti kun teh-
dään koneita, laitteita tai rakennuksia koske-
via hankintoja, asennuksia tai huoltoa. Työ- 
ja elinkeinoministeriö uusi ohjeet vuonna 
2008. Tämän ohjeen tueksi on työ- ja elin-
keinoministeriön toimeksiannosta Motiva 
valmistelemassa tarkempia laiteryhmä ja jär-
jestelmäkohtaisia ohjeita. Vuoden 2009 aika-
na valmistuvat sisä-, ulko- ja katuvalaistusta 
sekä suurkeittiöitä koskevat oppaat. Lisäksi 
Motiva on avannut kuluttajille suunnatun 
nettipohjaisen hakutyökalun, johon kootaan 
markkinoilla olevat energiatehokkaat suuret 
kotitalouslaitteet, toimistolaitteet, viihde-
elektroniikka, lamput ja autot. Useimpien 
laitteiden ja koneiden osalta tiedon tarve ei 
rajoitu yksinomaan julkiselle sektorille vaan 
koskee laajasti kaikki kuluttajia ja yksityisen 
sektorin yrityksiä. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset   

Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa 
energiapalveludirektiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Energiapalveludirektiivin en-
sisijainen tavoite on parantaa kustannusteho-
kasta energian loppu-käytön tehokkuutta jä-
senvaltioissa. Lain tavoitteina on siten asettaa 
tavoitteet julkisyhteisöjen energiatehokkuu-
den parantamiseksi ja energiankäytön vähen-

tämiseksi sekä mahdollistaa energiatehok-
kuutta parantavien ja energiansäästöä aikaan 
saavien päätösten tekeminen. Esityksessä on 
pyritty määrittelemään julkisyhteisöt siten, 
että lain soveltamisala olisi mahdollisimman 
selkeä. Vaikka tiettyjä toimintoja on yhtiöi-
tetty erityisesti kunnissa, on niin liikelaitok-
set kuin myös julkisyhteisöjen osin ja koko-
naan omistamat yhtiöt on jätetty lain sovel-
tamisalan ulkopuolelle.  

Energiansäästötavoitteiden asettaminen 
kunta-alalla on jo osin toimeenpantu vapaa-
ehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla ja 
energiaohjelmalla. Ottaen huomioon, että va-
paaehtoistoimet eivät kata kunta-alaa koko-
naisuudessaan, on tarve asettaa lailla vähim-
mäisvaatimuksia koko kunta-alalle. Esitys 
täydentäisi kuntien energiatehokkuussopimus 
ja energiaohjelma -järjestelmää siten, että 
myös niille kunnille tulisi lailla säädetyt vä-
himmäisvelvoitteet energiatehokkuuden edis-
tämiseksi, jotka eivät ole liittyneet järjestel-
mään. Valtion julkisyhteisöjen energiansääs-
tötavoitteet voitaisiin hoitaa tulosohjausso-
pimuksin taikka kunkin hallinnonalan omalla 
ohjauksella. Valtionhallinnon tulosohjausso-
pimusmenettely tai kunkin hallinnonalan 
oman ohjauksen menettely ei olisi kuiten-
kaan niin tehokas ja yhtenäinen kuin lainsää-
däntöön perustuva järjestelmä. On otettava 
huomioon myös se, että tämänkaltaisella lä-
pinäkyvällä energiatehokkuuden yleislailla 
julkinen sektori voi näyttää yhteiskunnallista 
esimerkkiä energiansäästön edistämisessä ja 
energiankäytön tehostamisessa.  

Esityksen keskeisenä sisältönä on, että jul-
kisyhteisöille kunta-alaa lukuun ottamatta 
asetettaisiin laissa energiansäästölle yhdek-
sän prosentin vähimmäistavoite. Yhdeksän 
prosentin vähimmäistavoitteesta jäsenvaltioi-
ta koskien on säädetty energiapalveludirek-
tiivissä eikä kansallisesti ole nähty tarpeelli-
seksi asettaa yksittäisille julkisyhteisöille sitä 
tiukempaa vaatimusta. Julkisyhteisöillä on 
erilaiset resurssit energiansäästömahdolli-
suuksiin ja julkisyhteisöt ovat vaihtelevasti jo 
tehneet toimia energiatehokkuuden edistämi-
seksi, joten liian suuri laissa säädetty vä-
himmäissäästövaatimus voisi johtaa kohtuut-
tomuuksiin. Esityksessä on tavoiteltu joustoa 
ja omien realististen tavoitteiden asettamisen 
mahdollisuuksia kunta-alalle, joten kuntien ja 
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kuntayhtymien olisi energiansäästötavoit-
teessaan otettava huomioon niiden todenmu-
kaiset mahdollisuudet säästää energiaa. 
Luonnollisesti esityksen tavoitteena on saa-
vuttaa vähintään yhdeksän prosentin säästö-
tavoite myös kunta-alalla. On nähty välttä-
mättömäksi asettaa myös absoluuttisesti il-
maistu energiankäytön vähentämisen tavoite, 
vaikka energiansäästö pääsääntöisesti johtaa-
kin energiankäytön vähentymiseen. Julkisyh-
teisöille asetettaisiin energiankäytön vähen-
tämiselle tavoite vuodelle 2020 siten, että jul-
kisyhteisön energiankäyttö olisi vuonna 2020 
vähemmän kuin mitä se on vuonna 2010.  

Tavoitteiden saavuttaminen mahdollistet-
taisiin toimintasuunnitelman avulla energi-
ankäytön tehostamiseksi ja tavoitteiden to-
teutumista seurattaisiin puolestaan raportoin-
nin avulla. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Lain soveltamisalaan kuuluvien julkisyh-
teisöjen vuotuinen energian loppukulutus on 
noin 14–15 TWh, josta kunta-alan julkisyh-
teisöjen osuus on 11,5—12,0 TWh ja valtion 
julkisyhteisöjen osuus 2,5—3,0 TWh. Esi-
tyksen taloudellisten kokonaisvaikutusten ar-
vioinnin lähtökohtana ovat tästä energian 
loppukulutuksesta saavutettavan 9 % energi-
ansäästövaikutuksen aikaan saamisen edel-
lyttämien toimien toteutuskustannukset ja 
näillä toimilla saavutettavat säästöt energia-
kustannuksissa. Energiansäästötoimien edel-
lyttämien kustannusten lisäksi lain sovelta-
misalaan kuuluvien julkisyhteisöille aiheutuu 
kustannuksia lain velvoitteena olevien toi-
mintasuunnitelmien laatimista, energian ku-
lutusseurannasta sekä vuotuisesta säästötoi-
mien vaikutusten seurannasta ja raportoinnis-
ta. Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia 
kotitalouksiin. Yrityksiin esityksestä kohdis-
tuu vain myönteisiä taloudellisia vaikutuksia 
julkisyhteisöjen energiansäästötoimien to-
teuttamisen tuoman suunnittelu- ja asennus-
työn lisäyksen kautta. 

Suomessa toteutettujen yli 3 000 kuntien 
palvelurakennuksen energiakatselmusten pe-
rusteella on alle kymmenen vuoden ta-
kaisinmaksuajan toimien energiansäästöpo-

tentiaali keskimäärin lämmön kulutuksessa 
13—15 % ja 7—8 % sähkön kulutuksessa. 
Yksinomaan käyttöteknisin toimenpitein on 
saavutettavissa rakennuskohtaisesti 3—5 % 
energiansäästö. Jossain yksittäisissä raken-
nuksissa, joissa energiatehokkuuteen ei ole 
kiinnitetty huomiota, voi jopa 20—25 %:n 
energiansäästö olla taloudellisesti kannatta-
vasti toteutettavissa, mutta näin suuret sääs-
töpotentiaalit ovat Suomessa poikkeus-
tapauksia. Keskikokoisissa kunnissa on yk-
sittäisen esimerkkien perusteella mahdollista 
saavuttaa koko rakennuskannassa kymmenen 
vuoden takaisinmaksuajan investoinnein noin 
10 %:n energian-säästö. Tarkasteltaessa kus-
tannustehokkuutta koko julkisen sektorin 
osalta, voidaan 5—10 %:n energiansäästön 
edellyttämien toimien taloudellista kannatta-
vuutta pitää vielä keskimäärin hyvänä tai 
tyydyttävänä. 

Tilanne kuitenkin vaihtelee julkisyhteisö-
jen välillä. Julkisyhteisöissä, joissa energia-
tehokkuuden ylläpitämiseksi on tehty jatku-
vasti työtä, on kustannustehokkain säästöpo-
tentiaali jo pääosin hyödynnetty. Rakennus-
ten suuri lukumäärä asettaa omat reunaehton-
sa koko rakennuskannan energiatehokkuuden 
parantamiselle. Yksinomaan rakennuskoh-
taisten säästötoimien kartoittaminen on suu-
ressa rakennuskannassa ajallisesti usean vuo-
den työ. Suuressa ja energiatehokkuudeltaan 
hyvällä tasolla olevassa rakennuskannassa 
voidaan yli 5 %:n energiansäästön saavutta-
mista vuoteen 2016 mennessä pitää jo varsin 
haasteellisena tavoitteena. Yli 10 %:n energi-
ansäästö edellyttäisi jo investointeja, jotka 
ovat taloudellisesti kannattavia vain perus-
korjausten yhteydessä toteutettuina. 

Vuoden 2020 energian loppukulutuksen ta-
solle asetettavien tavoitteiden saavuttamisen 
ei ole arvioitu aiheuttavan merkittäviä kus-
tannuksia vuoden 2016 energiansäästötavoit-
teiden saavuttamien lisäksi. Tässä laissa esi-
tetty yleinen energiatehokkuuden edistämis-
velvollisuus on hyvin laaja. Kun julkisyhtei-
söt ryhtyvät nykyistä paremmin ottamaan 
huomioon toimiensa vaikutukset energian-
käytön tehokkuuteen, tulee niillä olemaan 
seuraavan kymmenen vuoden aikana riittä-
västi aikaa ja edellytyksiä sellaisten valinto-
jen ja päätösten tekemiseksi, joilla vuoden 
2020 tavoite voidaan saavuttaa. Tavoitteen 
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saavuttamista tukevat myös monet muut jul-
kisyhteisöjen toiminnan tehostamistoimet, 
kuten esimerkiksi rakennusten tilatehokkuu-
den ja käyttöasteen nostaminen. Jaksolla 
2010—2020 on lisäksi tulossa merkittävä pa-
rantuminen julkisyhteisöjen hankkimien lait-
teiden energiatehokkuuteen, kun Ecodesign-
direktiivin perusteella antamat tuotteiden 
energiatehokkuutta koskevat täytäntöön-
panosäädökset poistavat markkinoilta koko-
naan energiatehokkuudeltaan huonoimmat 
laitteet. 
 
Valtion julkisyhteisöt 
 

Lain velvoitteet koskevat yhteensä noin 
400 yksittäistä valtion julkisyhteisöä, kun la-
kia ei sovelleta alle 50 työntekijän julkisyh-
teisöihin. Alle 50 työntekijän julkisyhteisöjä 
on noin 600 ja osa näistä pienistä julkisyhtei-
söistä olisi lain soveltamisalan ulkopuolella 
jo sen perusteella, ettei niillä ole omaa mitat-
tua energian loppukulutusta. Ottaen huomi-
oon hallinnonalojen organisaatiorakenteet ja 
mahdollisuudet toteuttaa lain velvoitteita 
koordinoidusti ja yhteistyössä, voidaan tar-
vittavaa koko-naistyömäärää esimerkiksi 
toimintasuunnitelmien laatimisen osalta arvi-
oida noin sadan yksittäisen organisaation lu-
kumäärän pohjalta. Valtion julkisyhteisöjen 
koko 2,5—3,0 TWh energian loppukulutuk-
seen kohdistuva 9 % energiansäästötavoite 
vuodelle 2016 on energiamääränä 225—275 
GWh. Tästä energiansäästöstä on arvioitu 
noin 20 % saavutettavan ennen vuotta 2010 
toteutetuilla toimilla. Jaksolla 2010—2016 
toteutettavien uusien toimien investointitarve 
on yhteensä 60–80 miljoonaa euroa. Ennen 
vuotta 2010 toteutetut toimet mukaan lukien 
on vuosittainen säästö energiakustannuksissa 
13,5—16,2 miljoonaa euroa.  

Valtion julkisyhteisöjen energiankäytön 
suunnitelmallisen tehostamisen edellyttämien 
toiminta-suunnitelmien laatimiseksi tarvitaan 
20—30 henkilötyövuoden kertaluonteinen 
työmäärä, joka pää-osin toteutuu 2-3 vuoden 
kuluessa lain voimaan tulosta. Tämän lisäksi 
aiheutuu vuosittaisesta energiankulutuksen 
seurannasta sekä toimintasuunnitelman toi-
mista ja saavutetuista energiansäästöistä ra-
portoinnista valtion julkisyhteisöille vuosita-
solla pysyvä 6—9 henkilötyövuoden työmää-

rä, josta osa voidaan hankkia energiapalvelu-
ja tarjoavilta yrityksiltä. Näissä työmääräar-
vioissa ylempi henkilötyömäärä edustaa ko-
konaistyömäärää. Alempi henkilötyömäärä 
edustaa arvioitua lisätarvetta nykyiseen tilan-
teeseen verrattuna huomioiden sen, että osas-
sa valtion julkisyhteisöjä on toimintasuunni-
telmia jo laadittu sekä toteutetaan vuosittaista 
energian kulutusseurantaa ja raportointia. 
 
Kunta-alan julkisyhteisöt 
 

Kunta-alan julkisyhteisöistä on merkittävä 
osa sitoutunut kuntien energiatehokkuusso-
pimusten ja energiaohjelman puitteissa tämän 
esityksen velvoitteita laajempiin toimiin ja 
tiukempiin tavoitteisiin sekä joka vuosi ta-
pahtuvaan raportointiin. Kunta-alan noin 12 
TWh energian loppukulutuksesta oli helmi-
kuu 2009 loppuun mennessä liitetty sopimus-
järjestelmään lähes puolet. Arvioitaessa esi-
tyksen taloudellisia vaikutuksia kunta-alalle, 
on sopimusjärjestelmän ulkopuolelle arvioitu 
jäävän lukumääränä 250–300 Suomen yh-
teensä noin 570 kunnasta ja kuntayhtymästä 
ja 20–40 % eli 2,4–4,8 TWh koko kunta-alan 
energian loppukäytöstä. Tästä energian lop-
pukulutuksesta on arvioitu mahdolliseksi 
saavuttaa yhteensä 200–300 GWh energian-
säästö, josta noin neljännes saavutetaan en-
nen vuotta 2010 toteutetuilla toimilla. Jaksol-
la 2010—2016 toteutettavien uusien toimien 
investointitarpeeksi on arvioitu 50—75 mil-
joonaa euroa. Ennen vuotta 2010 toteutetut 
toimet mukaan lukien on vuosittainen säästö 
energiankustannuksissa 12—18 miljoonaa 
euroa.  

Kunta-alan julkisyhteisöjen energiankäytön 
suunnitelmallisen tehostamisen edellyttämien 
toiminta-suunnitelmien laatimisesta aiheutuu 
energiatehokkuussopimusten järjestelmän ul-
kopuolelle jääneille kunnille ja kuntayhtymil-
le 25—35 henkilötyövuoden kertaluonteinen 
työmäärä, joka pääosin toteutuu 2-3 vuoden 
kuluessa lain voimaan tulosta. Tämän lisäksi 
aiheutuu vuosittaisesta energiankulutuksen 
seurannasta sekä toimintasuunnitelman toi-
mista ja saavutetuista energiansäästöistä ra-
portoinnista näille julkisyhteisöille vuosita-
solla pysyvä 3—5 henkilötyövuoden työmää-
rä. Näissä työ-määräarvioissa ylempi henki-
lötyömäärä edustaa kokonaistyömäärää. 
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Alempi henkilötyömäärä edustaa arvioitua li-
sätarvetta nykyiseen tilanteeseen verrattuna 
huomioiden sen, että osassa kuntia ja kun-
tayhtymiä on toimintasuunnitelmia jo laadittu 
sekä toteutetaan vuosittaista energian kulu-
tusseurantaa ja raportointia. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiesityksen velvoitteet energiatehokkuu-
den edistämisestä kohdistuvat suoraan viran-
omaisten toimintaan. Velvoitteet koskevat vi-
ranomaisten omaa energiankäyttöä, mutta vi-
ranomaisten on myös suunnitelmia laaties-
saan, toimenpiteitä valmistelleessaan, pää-
töksenteossa sekä muussa toiminnassaan 
huomioitava toimenpiteiden vaikutus ener-
giatehokkuuteen ja energiasäästöön. Lakiesi-
tyksen vaikutukset viranomaisten toimintaan 
ovat energiatehokkuuden ja energiansäästön 
kannalta hyvin laajat ja pitkävaikutteiset. 
Sen lisäksi, mitä lakiesityksestä on todettu 
julkisyhteisöille kohdistuvista taloudellisista 
vaikutuksista ja henkilötyömääristä, arvioi-
daan lakiesityksen velvoitteiden toimeenpa-
non seurannan, vuosittain laadittavien ener-
giansäästöraporttien sekä vuosina 2014, 2017 
ja 2021 työ- ja elinkeinoministeriölle toimi-
tettavien hallinnonalakohtaisten tietojen ra-
portoinnista aiheutuvan vuositasolla 1—2 
henkilö-työvuoden työmäärän. 
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Lakiesityksen arvioidusta 425—570 GWh 
energiansäästövaikutuksesta pääosa kohdis-
tuu rakennusten energiankäyttöön. Energia-
katselmusten perusteella rakennuksissa toteu-
tettujen energiansäästö-toimien säästövaiku-
tuksesta 80 % saavutetaan lämmön ja poltto-
aineiden kulutuksesta ja 20 % sähkön kulu-
tuksesta. Tämä suhteen on arvioitu muuttu-
van jaksolla 2010—2016 siten, että sähkön 
säästön osuus nousee 25 %:iin. Vuonna 2016 
olisi lakiesityksellä saavuttavan energian-
säästön vaikutus vuotuisiin hiilidioksidipääs-
töihin 90 000—120 000 tonnia käytettäessä 
sähkön säästölle keskimääräistä päästöker-
rointa ja 160 000—210 000 tonnia käytettä-
essä sähkön säästölle hiililauhteella tuotetun 

sähkön päästökerrointa. Muita ympäristövai-
kutuksia ei ole arvioitu.  

 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Julkisen sektorin oma energiankäyttö on 
vain noin 5 % koko Suomen energian loppu-
käytöstä, mutta julkinen sektori voi omilla 
toimillaan vaikuttaa merkittävästi koko muun 
yhteiskunnan energiatehokkuuteen. Julkinen 
sektori on julkisten hankintojen kautta mer-
kittävä markkinatoimija ja voi, ottamalla laa-
jasti energiatehokkuuden huomioon hankin-
tatoimessaan, nopeuttaa sekä markkinamuu-
tosta että näyttää yksityiselle sektorille ja ko-
titalouksille esimerkkiä hyvistä toimintamal-
leista. Lakiesityksen keskeisin yhteiskunnal-
linen vaikutus saavutetaan esimerkin näyttä-
misen kautta, kun sekä valtion että kunta-
alan julkisyhteisöt ryhtyvät systemaattisesti 
ja pitkäjänteisesti tehostamaan energiankäyt-
töään ja asettavat näihin toimiinsa liittyvät 
suunnitelmansa julkisesti saataville. Julkisen 
sektorin esimerkillisen aseman varmistami-
nen energiatehokkuuden edistämisessä on 
myös yksi keskeinen energiapalveludirektii-
vistä jäsenvaltioille tullut velvoite.  
 
5  Asian valmiste lu  

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto  

Lakiesitys on valmisteltu työ- ja elinkei-
noministeriössä. Valmistelun aikana on la-
kiehdotusta käsitelty energiapalveludirektii-
vin toimeenpanoryhmässä, jossa on edustajat 
työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi valtionva-
rainministeriöstä, liikenne- ja viestintäminis-
teriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä ja 
ympäristöministeriöstä ja Motiva Oy:stä. Li-
säksi lakiehdotusta on käsitelty myös Suo-
men kuntaliiton ja Senaatti-kiinteistöjen 
edustajien kanssa. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 
hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta:  
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6  Riippuvuus muista  es i tyksistä   

Energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi on tarkoitus 

saattaa Suomen lainsäädäntöön kahdella la-
kiehdotuksella. Tämän esityksen lisäksi 
eduskunnalle annetaan esitys laiksi energia-
yhtiöiden energiatehokkuuspalveluista.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain tarkoitus. Lain tavoitteena olisi 
asettaa määrälliset tavoitteet ja luoda toimin-
nalliset puitteet julkisyhteisöjen energiate-
hokkuuden parantamiseksi ja energiankäytön 
vähentämiseksi.  

Lailla pantaisiin täytäntöön energiapalve-
ludirektiivi julkisyhteisöjen energian loppu-
kulutuksen tehokkuuden osalta. Lailla pan-
taisiin täytäntöön energiapalveludirektiivin 4 
artikla ja 5 artiklan 1 kohta.  

2 §. Lain soveltamisala. Lakia sovellettai-
siin julkisyhteisöihin. Julkisyhteisöillä tarkoi-
tettaisiin ensimmäisen momentin mukaan 
kaikkia valtion virastoja ja laitoksia. Viran-
omaiset on yleensä järjestetty virastoiksi tai 
laitoksiksi. Valtion virastoja ja laitoksia ovat 
ensinnäkin valtion keskushallinto-
viranomaiset eli valtioneuvosto ja ministeriöt 
mukaan lukien tasavallan presidentin kanslia 
sekä muut valtioneuvoston alaisuuteen kuu-
luvat viranomaiset, joiden alueellinen toimi-
valta kattaa koko maan. Ministeriöiden alai-
sia valtion toimielimiä ovat lääninhallitukset 
ja erityishallintoviranomaiset. Lääninhalli-
tukset ovat yleishallintoviranomaisia, jotka 
hoitavat myös eräitä oikeushallinnon sekä 
pelastus- ja poliisihallinnon erityistehtäviä. 
Erityishallintoviranomaisten alueellinen toi-
mialue poikkeaa lääninjaosta, minkä vuoksi 
niitä kutsutaan myös piirihallintoviranomai-
siksi. Merkittävimpiä piirihallintoviranomai-
sia ovat työvoima- ja elinkeinokeskukset se-
kä ympäristökeskukset ja ympäristölupavi-
rastot. Valtion virastoihin ja laitoksiin kuulu-
vat lisäksi paikallishallintoviranomaiset, jois-
ta tärkeimpiä ovat poliisilaitokset, ulosottovi-
rastot, syyttäjänvirastot ja maistraatit. Valtion 
laitoksia ovat myös valtion tutkimuslaitokset 
ja -keskukset sekä asiantuntijalaitokset. Täl-
laisina voidaan mainita Ilmatieteen laitos, 
Merenkulkulaitos, Kuluttajatutkimuskeskus, 
Metsäntutkimuslaitos, Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitos sekä Maa- ja elintarviketalou-
den tutkimuskeskus. Myös Valtion taidemu-
seo ja muut museot kuuluvat lain sovelta-
misalan piiriin niiltä osin kuin museon omis-
taa valtio tai kunta. 

Pykälän 2 kohdassa tarkoitettuja julkisyh-
teisöjä olisivat lisäksi tuomioistuimet ja muut 
lainkäyttöviranomaiset kuten tietyt lautakun-
nat. Yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oi-
keus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet sekä 
hallintotuomioistuimia korkein hallinto-
oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet. Eri-
tyistuomioistuimia ovat vakuutusoikeus, työ-
tuomioistuin ja markkinaoikeus.  

Lakia sovellettaisiin kohdassa 3 tarkoitet-
tuihin Suomen Pankkiin mukaan lukien Fi-
nanssivalvonta ja Kansaneläkelaitos sekä 
muihin itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitok-
siin, joita ovat muun muassa Työterveyslai-
tos, Kuntien eläkevakuutus sekä Kuntien ta-
kauskeskus.  

Lakia sovellettaisiin 4 kohdan mukaisesti 
myös eduskunnan virastoihin. Eduskuntaan 
kuuluvia vi-rastoja ovat eduskunnan kanslia 
ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia sekä 
eduskunnan yhteydessä olevat valtiontalou-
den tarkastusvirasto ja ulkopoliittinen insti-
tuutti eli kansainvälisten suhteiden ja Euroo-
pan unionin asioiden tutkimuslaitos. 

Pykälän 5 kohdassa tarkoitettuja julkisyh-
teisöjä olisivat lisäksi yliopistolaissa mainitut 
yliopistot.  

Puolustusvoimien tulee huomioida toimin-
nassaan energiankäyttö, mutta sovelta-
misalassa olisi pykälän toisessa momentissa 
rajoitus puolustusvoimien sotilaallisen toi-
minnan osalta. 

Pykälän kolmannessa momentissa säädet-
täisiin soveltamisalan rajoituksista, sillä lakia 
ei kuitenkaan sovellettaisi valtion, kunnan tai 
kuntayhtymän liikelaitoksiin tai julkisyhtei-
söjen kokonaan taikka osittain omistamiin 
yhtiöihin. Virastojen ja laitosten käytettävis-
sä olevien resurssien takia lakia ei sovellet-
taisi myöskään työntekijämäärältään hyvin 
pieniin virastoihin ja laitoksiin, joten rajaksi 
asetettaisiin 50 työntekijää. Työntekijät tulisi 
laskea henkilötyövuosimäärään perustuen eli 
lakia sovellettaisiin sellaisiin julkisyhteisöi-
hin, joissa on 50 henkilötyövuotta taikka 
enemmän. Samalla periaatteella myös pienet 
kunnat olisi jätetty soveltamisalan ulkopuo-
lelle sillä lakia ei sovellettaisi sellaiseen kun-
taan, jonka asukasluku on alle 2000. Myös-
kään sellaisiin julkisyhteisöihin lakia ei so-
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vellettaisi, joilla ei ole lainkaan omaa energi-
an loppukäyttöä. 

3 §. Määritelmät. Pykälään otettaisiin kes-
keiset määritelmät. Pykälässä säädettävät 
määritelmät on pyritty pitämään energiapal-
veludirektiivin kanssa mahdollisimman yhte-
näisinä. 

Pykälän 1-3 kohdissa määriteltäisiin kolme 
energiaan liittyvää määritelmää, joita olisivat 
ostoenergia, energian loppukulutus ja energi-
ankäyttö. Käsitteenä energiankäyttö olisi laa-
jin ja energiamääränä suurin, sillä energian-
käyttö sisältäisi sekä energian loppukulutuk-
sen että ostoenergian. Mikäli julkisyhteisöllä 
ei ole muuta energiankäyttöä, kuin se ener-
giamäärä, jonka julkisyhteisö ostaa, on jul-
kisyhteisön energiankäyttö yhtä kuin sen os-
toenergia.  

Ostoenergialla tarkoitetaan 1 kohdan mu-
kaan julkisyhteisön ostamaa sähkön, lämmön 
ja jäähdytyksen sekä polttoaineiden yhteen-
laskettua energiayksiköissä ilmaistua ener-
giamäärää. Ostoenergian määrä on aina tie-
dossa ja siihen vaikuttaminen julkisyhteisön 
päätösvallassa. Tätä laajemmin ei julkisyh-
teisöllä välttämättä ole mahdollisuuksia vai-
kuttaa energiankäyttönsä tehokkuuteen. Jul-
kisyhteisön toteuttamien energiansäästötoi-
mien voidaan myös todeta kohdistuvan pää-
sääntöisesti ostoenergian määrän vähentämi-
seen. Laissa on esitetty, että julkisyhteisön 
tavoitteiden laskentaperusteena ja kulutus-
seurannan piirissä olisi vähintään julkisyhtei-
sön ostoenergia. Kulutusseurannalle voi aset-
taa rajoituksia se, että lämmityspolttoainei-
den osalta ei ostoenergian ostohetkellä ja sen 
käytöllä ole selkeää ajallista yhteyttä. 

Energian loppukulutuksella tarkoitetaan 2 
kohdan mukaan julkisyhteisön ostamaa ja 
vuokra- tai muihin sopimuksiin sisältyvänä 
saamaa sähkön, lämmön ja jäähdytyksen se-
kä polttoaineiden yhteenlaskettua energiayk-
siköissä ilmaistua energiamäärää. Energian 
loppukulutus käsittää ostoenergian lisäksi 
koko sen energiamäärän, jonka julkisyhteisö 
saa osana vuokra- tai muita sopimuksia. Jul-
kisyhteisön todelliset mahdollisuudet vaikut-
taa tähän energiamäärään riippuvat monesta 
seikasta. Julkisyhteisöt eivät käytännössä voi 
velvoittaa vuokranantajaa todellisten energi-
ankulutusten ja -kustannusten erittelyyn, 
koska mittauksen toteuttaminen yksittäisten 

tilojen osalta voi olla kallista ja teknisesti 
erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta. Laissa 
olisi tämän vuoksi esitetty, että julkisyhteisön 
tavoitteiden laskentaperusteena tulee ensisi-
jaisesti olla energian loppukulutus, mutta eri-
tyisen painavasta syystä tässä voidaan käyt-
tää myös ostoenergia. Erityisen painava syy 
voi olla esimerkiksi todellisen kulutuksen 
mittaamisen käytännön toteutettavuus. 

Momentin 3 kohdassa määritellään energi-
ankäyttö. Energiankäyttöä olisi julkisyhtei-
sön energian loppukulutus ja julkisyhteisön 
omaan käyttöön uusiutuvilla energialähteillä 
tuottama energia. Energiankäytöllä tarkoitet-
taisiin koko sitä energiamäärää, joka jul-
kisyhteisön käytössä olevien rakennusten, 
laitteiden, koneiden, erilaisten teknisten jär-
jestelmien ja ajoneuvojen toiminnassa ja yl-
läpidossa sekä julkisyhteisön tarjoamissa 
palveluissa kulutetaan. Tätä energian määrää 
tarkasteltaessa ei olisi merkityksellistä se, 
mistä ja miten energia saadaan käyttöön. 
Koska julkisyhteisön asettamat tavoitteet oli-
si laskettu energian loppukulutuksesta tai os-
toenergiasta, johtaisi paikallisesti tuotettu uu-
siutuva energia näiden määrän pienentymi-
seen edistäen siten täysimääräisesti julkisyh-
teisön asettamien tavoitteiden saavuttamista. 

Energiansäästöllä tarkoitettaisiin 4 kohdan 
mukaan aktiivisin toimenpitein aikaan saa-
tua, energian loppukulutuksen vähentämistä 
nykytasosta sekä tulevan loppukulutuksen 
vähentämistä verrattuna siihen energiamää-
rään, joka toteutuisi ilman aktiivista toimen-
pidettä. Kun toteutetaan energiansäästötoimi 
olemassa olevaan kohteeseen, on saavutettu 
energiansäästö periaatteessa mitattavissa tai 
mittaustulosten avulla laskettavissa säästö-
toimea edeltävän energiankulutuksen ja sääs-
tötoimen jälkeisen energiankulutuksen ero-
tuksena. Tulevan kulutuksen vähentämisellä 
tarkoitetaan energian-säästöä, joka saavute-
taan energiatehokkailla valinnoilla ja päätök-
sillä. Moni säästötoimi, kuten matalaener-
giarakentaminen, on itse asiassa tulevan ku-
lutuksen vähentämistä. Rakentaminen kyllä 
lisää energiankulutusta, mutta vähemmän 
kuin määräysten mukaisesti rakennettu vas-
taava talo. Tulevan kulutuksen vähentämisen 
vaikutus on aina laskennallista säästöä, koska 
energiansäästön määrää verrattuna lähtötilan-
teeseen ei voi jälkikäteen mitata. Vain sääs-
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tötoimien jälkeinen energiankulutus on todel-
linen. Energiansäästötoimen vaikutuksia 
energiayksiköissä voidaan laskea ja arvioida 
monella eri tavalla. Aktiivisella toimella tar-
koitettaisiin sitä, että energiansäästöä ei syn-
ny itsestään vaan siihen tarvitaan aina toteu-
tettu energiansäästötoimi. 

Momentin 5 kohdassa määritellään ener-
giatehokkuus. Energiatehokkuudella tarkoi-
tettaisiin suoritteen tai palvelun ja sen tuot-
tamiseen tarvittavan energiamäärän keski-
näistä suhdetta, jossa energia-tehokkuuden 
tason arviointiperusteena olisi vastaavan suo-
ritteen tai palvelun tuottaminen toisaalla. 
Energiatehokkuus on käsitteellinen ilmaus 
ominaisuudelle, jonka merkitys ymmärretään 
yleisellä tasolla, mutta jolle ei ole yhtä ja 
yleisesti hyväksyttyä määritelmää tai lasken-
tamenetelmää. Saman kohteen energiatehok-
kuutta voidaan arvioida eri menetelmin ja va-
litusta menetelmästä riippuen päätyä hyvin-
kin erilaisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi ra-
kennuksen energiatehokkuutta voidaan arvi-
oida suhteuttamalla sen energiankäyttö ra-
kennuksen tilavuuteen (kilowattitun-
tia/rakennuskuutiometri), mikä on yleisesti 
käytetty menetelmä. Arviointi voitaisiin teh-
dä myös suhteuttamalla energiankäyttö ra-
kennuksessa työskentelevien henkilöiden 
määrään (kilowattituntia/henkilö), joiden 
vuoksi rakennusta itse asiassa lämmitetään. 
Kahden identtisen rakennuksen paremmuus-
järjestys riippuisi täysin siitä, kumpaa mene-
telmää käytetään. Laissa on esitetty tavoitteet 
asetettavaksi energiansäästön määränä ja 
energian loppukulutuksen tai ostoenergian 
tasoon kohdistuen. Energiatehokkuuteen 
kohdistuvien tavoitteiden asettaminen edel-
lyttää määritelmien ja laskentamenetelmien 
kehittymistä. 

Momentin 6 kohdassa määritellään ener-
giatehokkuuden parantuminen. Energiate-
hokkuuden parantumisella tarkoitetaan tekni-
sistä ja ihmisten käyttäytymiseen liittyvistä 
muutoksista johtuvaa energian loppukulutuk-
sen pienentymistä suhteessa suoritteen tai 
palvelun määrään ja laatuun. Energiatehok-
kuuden muutoksen määrän ja suunnan arvi-
ointi on monitahoinen asia. Tarkasti todellis-
ta energiatehokkuuden muutosta kuvaavien 
indikaattorien luominen ja seurannan toteut-
taminen voisi olla huomattavan suuritöistä. 

Yksinkertaiset ominaiskulutusluvut eivät 
puolestaan yleensä huomioi riittävästi suorit-
teen tai palvelun määrän ja/tai laadun muu-
toksia. Valitusta indikaattorista riippuen voi 
jopa energiatehokkuuden muutossuunta olla 
erilainen. Jos rakennuksen tilatehokkuutta 
parannetaan lisäämällä siinä työskentelevien 
henkilöiden määrää, on seurauksena omi-
naiskulutusluvun kilowattitun-
tia/rakennuskuutiometri kasvaminen. Jos 
energiatehokkuutta olisi arvioitu ominaisku-
lutusluvuilla kilowattituntia/henkilö, olisi 
ominaiskulutusluku pienentynyt. Kumma-
kaan ominaiskulutus-luvun ei näin ollen voi 
todeta kuvaavan tarkasti todellista energiate-
hokkuuden muutosta. Energian-
säästötoimien toteuttaminen, kuten lämmön-
talteenottojärjestelmien asentaminen, paran-
taa aina energiantehokkuutta. Osa energia-
säätötoimista voi myös parantaa palvelun 
laatua, kuten uusilla ikkunoilla saavutettu 
vedon tunteen väheneminen. Energiatehok-
kuus ei parane itsestään vaan vaatii aina sii-
hen vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamis-
ta. 

Energiakatselmuksella tarkoitetaan 7 koh-
dan mukaan kokonaisvaltaista kartoitusta 
julkisyhteisön käytössä olevan rakennuksen 
energiankäytöstä sekä taloudellisesti kannat-
tavista toimenpiteistä energian loppukulutuk-
sen vähentämiseksi. Energiakatselmukseksi 
voidaan luokitella useita erityyppisiä energi-
ansäästöselvityksiä. Yleisellä tasolla energi-
ansäästöselvitystä, joka sisältää (i) nykytilan 
kartoituksen,(ii) energiansäästötoimien tun-
nistamisen ja (iii) tuloksista raportoinnin, 
voidaan pitää energiakatselmuksena. Julkisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on yleensä 
energiakatselmuksen toteuttaminen annetun 
ohjeistuksen mukaisesti määrämuotoisina. 
Tässä laissa tarkoitetun energia-
katselmuksen ei edellytetä täyttävät kaikkia 
julkisen tuen myöntämiseen liittyviä energia-
katselmuksen toteutukseen ja raportointiin 
liittyviä ehtoja. Yksittäisessä rakennuksessa 
energiakatselmuksen kokonaisvaltaisuudella 
tarkoitetaan kartoituksen kohdistumista ra-
kennuksen koko energiankäyttöön. Katsel-
moitaessa muita kuin rakennuksia tarkoite-
taan kokonaisvaltaisuudella tarkoituksenmu-
kaista teknistä järjestelmätason kokonaisuut-



   
  

 

22 

ta, jonka koko energiankäyttö tulee siten olla 
kartoituksen piirissä. 

4 §. Energiatehokkuuden edistämisvelvolli-
suus. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi jul-
kisyhteisön yleisestä energiatehokkuuden 
edistämisvelvollisuudesta. Pykälässä sääde-
tyllä velvoitteella pyrittäisiin edistämään 
energiapalveludirektiivin 4 artiklassa tarkoi-
tettua energiansäästön yleistavoitetta.  

Julkisyhteisön tulisi edistää 1 momentissa 
säädetyllä tavalla energiatehokkuutta ja ener-
giansäästöä ensinnäkin kaikessa omassa pää-
täntävallassaan olevan energian käytössä.  

Julkisyhteisön olisi 2 momentin mukaisesti 
kiinnitettävä huomiota hankintojen energia-
tehokkuuteen silloin, kun hankinnalla olisi 
olennaista merkitystä hankinnan kohteen 
oman tai sen aiheuttaman energiankäytön 
kannalta. Tällä tarkoitettaisiin sekä niitä tuot-
teita, jotka käyttävät itse energiaa (sähkölait-
teet) kuin myös niitä hankintoja joilla on vai-
kutusta energiankäyttöön (ikkunat). Energia-
tehokkuus tulisi huomioida hankintatoimessa 
siten, että myös kustannustehokkuus voidaan 
varmistaa. Vaatimus olisi mahdollista saavut-
taa hankkimalla esimerkiksi energiakulutuk-
seltaan A-luokan laitteita tai hyödyntämällä 
elinkaarikustannuslaskelmia tai muita vas-
taavia menetelmiä hankintojen kustannuste-
hokkuuden varmistamiseksi. Momentissa 
säädettyä vaatimusta ei ole kuitenkaan tar-
koitettu sellaiseksi, että sen perusteella han-
kinnan voisi riitauttaa ja tehdä hakemuksen 
markkinaoikeuteen. Energiapalveludirektii-
vin 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetään siitä, että jäsen-valtioiden on valit-
tava liitteessä VI olevasta luettelosta kaksi 
tointa. Suomi on valinnut VI liitteen b ja e –
kohdat kyseisiksi toimiksi. Energiapalveludi-
rektiivin liitteen VI b –kohdassa säädetään 
vaatimuksesta ottaa huomioon laite- ja ajo-
neuvohankinnoissa eri laite- ja ajoneuvo-
luokkien energiatehokkuutta koskevien tuo-
tespesifikaatioiden luettelot, jotka energia-
palveludirektiivin 4 artiklan 4 kohdassa tar-
koitetut julkisen sektorin viranomaiset tai 
toimistot laativat käyttäen mahdollisuuksien 
mukaan hyväksi elinkaarikustannusten mi-
nimointia koskevia analyysejä tai vastaavia 
menetelmiä kustannustehokkuuden varmis-
tamiseksi. Direktiivissä säädetään ainoastaan 
laite- ja ajoneuvohankintojen huomioimises-

ta. Lain soveltamisala olisi siten laajempi, 
sillä julkisyhteisöjen on otettava energiate-
hokkuus huomioon kaikissa hankinnoissa ai-
na silloin, kun hankinnalla on olennaista 
merkitystä energiankäytön kannalta. Ener-
giapalveludirektiivin e –kohdan mukaisista 
energiakatselmuksista säädetään jäljempänä 
9 §:ssä. 

Kolmannessa momentissa säädettäisiin sii-
tä, että julkisyhteisön olisi oman energian 
käytön lisäksi suunnitelmia laatiessaan, toi-
menpiteitä valmistellessaan, päätöksenteossa 
sekä kaikessa muussa toiminnassaan huomi-
oitava toimenpiteiden vaikutus energiatehok-
kuuteen ja energiansäästöön.  

Pykälässä säädetty yleinen energiatehok-
kuuden edistämisvelvollisuus olisi hyvin laa-
ja, joten julkisyhteisöjen olisi toteutettava 
velvoitetta sopivimmalla ja tarkoituksenmu-
kaisimmalla tavalla. Pykälän tarkoituksena 
luonnollisesti olisi pyrkimys siihen, että jul-
kisyhteisöt ottaisivat kaikessa toiminnassaan 
huomioon vaikutukset energiansäästöön ja 
energiankäyttöön. 

5 §. Energiasäästötavoite. Pykälässä sää-
dettäisiin energiapalveludirektiivin 4 artik-
lassa tarkoitusta energiansäästön yleistavoit-
teesta. Energiapalveludirektiivin 4 artiklan 1 
kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on 
asetettava tämän direktiivin yhdeksännelle 
soveltamisvuodelle yhdeksän prosentin kan-
sallinen ohjeellinen energiansäästön koko-
naistavoite. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin siitä, että julkisyhteisöjen olisi kuntia ja 
kuntayhtymiä lukuun ottamatta asetettava 
energiansäästö-tavoite vuodelle 2016 ja 
energiansäästötavoitteen välitavoite vuodelle 
2013. Energiansäästön välitavoite vuodelle 
2013 olisi asetettava siten, että vähintään yh-
deksän prosentin energiansäästötavoite voi-
daan täyttää vuonna 2016.  

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, että 
kuntien ja kuntayhtymien olisi ainoastaan 
asetettava energiansäästötavoite vuodelle 
2016 ilman välitavoitetta siten, että energian-
säästötavoitteessa on otettu huomioon kunti-
en ja kuntayhtymien todelliset mahdollisuu-
det säästää energiaa. Tavoitteena olisi luon-
nollisesti myös kuntien osalta se, että myös 
heidän säästötavoite olisi vähintään yhdeksän 
prosenttia. 
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Energiansäästötavoite olisi laskettava pykä-
län 3 momentin mukaan ensisijaisesti vuoden 
2010 (vertailuvuosi) tietojen perusteella sillä 
2010 on ensimmäinen vuosi jolloin kaikilla 
julkisyhteisöillä olisi tietoisuus laissa sääde-
tystä velvollisuudesta laskea energiankulutus. 
Ne julkisyhteisöt, jotka ovat aloittaneet jo 
hyvissä ajoin energian loppukulutuksen seu-
rannan, voisivat käyttää vertailuvuotena 
myös vuotta 2005, 2006, 2007, 2008 tai 
2009. Energiansäästötavoite olisi pääsääntöi-
sesti laskettava energian loppukulutuksen 
määrästä, mutta painavasta syystä julkisyh-
teisö voisi laskea energiansäästötavoitteen 
myös ostoenergian määrästä. Painavana syy-
nä voitaisiin pitää tilannetta, jossa julkisyh-
teisö on esimerkiksi vuokrannut kiinteistön 
siten, että rakennuksen lämmitys sisältyy 
vuokraan. Siinä tilanteessa jossa vuokralai-
sella ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia vai-
kuttaa lämmitysenergian kulutuksen vähen-
tämiseen olisi kohtuutonta, että tähän energi-
aan kohdistuisi säästövaatimuksia.  

6 §. Energiansäästön määrittäminen. Py-
kälässä säädettäisiin siitä, että energiansäästö 
määritettäisiin mittaamalla tai arvioimalla 
energiankäyttö ennen yhden tai useamman 
energian säästötoimen toteuttamista ja sen 
jälkeen siten, että energiankäyttöön vaikutta-
vat ulkoiset tekijät vakioidaan ottamalla 
huomioon sääolosuhteet ja poikkeavat käyt-
tötilanteet.  
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että 
vuodelle 2016 kohdistuvaan energiansäästö-
tavoitteeseen voitaisiin sisällyttää ainoastaan 
se määrä energiansäästöä, joka 2005 tai sen 
jälkeen toteutetuilla energiansäästötoimilla 
voidaan osoittaa olevan jäljellä vuonna 2016.  

7 §. Energiankäytön vähentämisen tavoite. 
Pykälässä säädetty energiankäyttöä koskeva 
tavoite on kansallinen. Valtioneuvosto on 
asettanut pitkän aikavälin ilmasto ja energia-
strategiassa (VNS 6/2008 vp) Suomen strate-
giseksi tavoitteeksi energian loppukulutuksen 
kasvun pysäyttämisen ja kääntämisen las-
kuun. Myös Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmassa on linjattu, että energian käytön 
kasvua hillitään määrätietoisin voimin ja py-
ritään taittamaan energian kulutuksen kasvu. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, 
että julkisyhteisön on asetettava energiankäy-
tölle tavoite siten, että energiankäyttö on 

vuonna 2020 vähemmän kuin mitä se on 
vuonna 2010. Vertailuvuotta ei katsota voita-
van asettaa aiemmalle vuodelle, sillä vaati-
mus olisi tuolloin takautuva eikä kaikilla jul-
kisyhteisöillä ei olisi välttämättä saatavilla 
energiankäyttöä koskevia tietoja vuotta 2010 
edeltäviltä vuosilta. Samoin kuin 5 §:ssä sää-
detyssä energiansäästötavoitteessa, energian-
käytön vähentämisen tavoite olisi laskettava 
energian loppukulutuksen määrästä tai pai-
navasta syystä ostoenergian määrästä. Mo-
mentissa säädettäisiin poikkeuksellisten olo-
suhteiden huomioimisesta tavoitteen lasken-
nassa. Jos julkisyhteisön energiankäyttö on 
poikkeuksellinen vuonna 2010, voidaan 
poikkeukselliset olosuhteet kuten peruskor-
jaus, poikkeukselliset sääolosuhteet tai muu 
poikkeava käyttötilanne ottaa huomioon ta-
voitteen laskennassa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teesta jossa julkisyhteisön tehtävät lisäänty-
vät tai vähenevät. Tavoite olisi siten mukau-
tettava tehtävien seurauksena lisääntyneeseen 
taikka vähentyneeseen energiankäyttöön.  

8 §. Energiansäästön ja energiankäytön ta-
voitteiden kohtuullistaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin energiansäästötavoitteen ja energi-
ankäytön vähentämiselle asetetun vaatimuk-
sen kohtuullistamisesta. Niistä voitaisiin eri-
tyisestä syystä poiketa, jos energiansäästöta-
voite tai energiankäytön vähentämistä koske-
va vaatimus olisi julkisyhteisön tehtävien te-
hokkaan tai taloudellisen hoitamisen taikka 
muussa laissa säädetyn velvoitteen kannalta 
kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuu-
tonta. Tässä laissa säädettyjä velvoitteita voi-
taisiin siten kohtuullistaa esimerkiksi silloin, 
kun julkisyhteisön hallinnassa oleviin kiin-
teistöihin kohdistuisi rakennussuojelun vaa-
timuksia taikka muita vastaavia erityisiä syi-
tä. Erityistä syytä olisi aina harkittava ta-
pauskohtaisesti, mutta kohtuuttomuuteen joh-
tavan erityisen syyn olisi oltava jokin sellai-
nen ulkoapäin tuleva vaatimus taikka rajoite, 
johon julkisyhteisö ei omalla toimillaan voi 
vaikuttaa. 

9 §. Toimintasuunnitelma energiankäytön 
tehostamiseksi. Toimintasuunnitelma palve-
lee erityisesti laissa säädettyjen tavoitteiden 
toteuttamista, sillä pykälässä säädettäisiin 
niistä keskeisistä asioista, jotka toiminta-
suunnitelman tulee sisältää mukaan lukien 
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säädökset energiankäytön tehostamistoimin-
nan organisoinnista, tehtävistä energiakat-
selmuksista ja muista säästötavoitteen saa-
vuttamiseksi tehtävistä energiansäästötoimis-
ta sekä energiakäytön tehostamissuunnitel-
man päivittämisestä. 

Energiapalveludirektiivin liitteen VI e –
kohdassa säädetään vaatimuksista tehdä 
energiakatselmuksia sekä toteuttaa niissä eh-
dotetut kustannustehokkaat toimenpidesuosi-
tukset. Pykälässä säädettäisiin siitä, että 
energiankäytön tehostamissuunnitelmassa 
olisi oltava myös tiedot energiakatselmuksis-
ta ja niiden perusteella toteutettavista toimis-
ta. Pykälän toisessa momentissa säädetään li-
säksi liitteen VI b –kohdan toimesta siten, et-
tä energiankäytön tehostamissuunnitelmassa 
on oltava lisäksi kuvaus hankintatoimen me-
nettelytavoista tai ohjeista koskien 4 §:n 2 
momentissa säädettyä hankintojen energiate-
hokkuutta koskevan arvioinnin toteutustapaa. 

Tarkemmat säännökset toimintasuunnitel-
man sisällöstä voitaisiin antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. 

10 §. Ostoenergian kulutusseuranta. Pykä-
lässä säädettäisiin julkisyhteisöjen ostoener-
gian vuosi- tai kuukausitasoisesta seurannas-
ta. Ilman energiankulutuksen seurantaa 
myöskään 5 ja 7 §:ssä tarkoitettuja tavoitteita 
ei voi seurata. Rakennuksissa kulutetun säh-
kön, maakaasun, kaukolämmön ja kauko-
jäähdytyksen osalta kulutusseuranta säädet-
täisiin kuukausitasoiseksi. Mikäli rakennus-
ryhmässä energiakulutuksen seurantaa ei ole 
järjestetty rakennuskohtaisesti, voidaan kuu-
kausitasoinen kulutusseuranta toteuttaa ra-
kennusryhmää koskien. Julkisyhteisön kulut-
taman muun ostoenergian määrää olisi seu-
rattava vähintään vuositasolla. Ostoenergian 
kulutuksen määrää rakennuksen osalta olisi 
kuitenkin mahdollista seurata myös vuosita-
solla siinä tapauksessa, jos rakennuksen os-
toenergian kulutuksen määrä on hyvin vähäi-
nen. Energiankulutuksen vähäisyyttä tulisi 
arvioida kokonais-valtaisesti siten, että arvi-
oinnissa otettaisiin huomioon paitsi raken-
nuksen energiankulutus niin myös rakennuk-
sen koko. Tavoitteena olisi kuitenkin, että 
kuukausitasoisessa seurannassa olisi vähin-
tään 80 prosenttia julkisyhteisön rakennus-
kannasta. Rakennusten osalta pääsääntöisesti 
kuukausitasoiseen ja muun kulutuksen osalta 

vuositasoiseen kulutusseurantaan velvoitta-
minen olisi kohtuullinen vaatimus. Velvoit-
teen vieminen tiheämmälle tai tarkemmalle 
tasolle voisi tulla ongelmalliseksi. Seuranta-
kustannusten pitää olla suhteessa saavutetta-
vaan hyötyyn ja kuukausitasoista tiheämpi 
seuranta edellyttäisi aina käytännössä etäluet-
tavia mittareita. 

Lisäksi pykälässä säädettäisiin siitä, että 
energian kulutuksen seurannasta saatuja tie-
toja on hyödynnettävä energiankäytön tehos-
tamissuunnitelmassa ja sen toimeenpanossa.  

11 §. Energiansäästön raportointi. Pykä-
lässä säädettäisiin velvoitteesta raportoida 
säästetyn energian määrästä ja energian lop-
pukulutuksesta tai ostoenergian määrästä se-
kä energiansäästötavoitteen ja energiankäy-
tön vähentämisen tavoitteen edistymisen ti-
lanteesta. Laissa säädettyjen tavoitteiden lä-
pinäkyvyyden varmistamiseksi julkisyhteisö-
jen on asetettava energiansäästöraportti julki-
sesti saataville mahdollisimman pian raportin 
valmistumisen jälkeen. Raportointi on nähty 
tarkoituksenmukaisimmaksi toteuttaa kootus-
ti vuosittain hallinnonaloittain. Työ- ja elin-
keinoministeriö saisi siten kesäkuun loppuun 
mennessä vuosina 2013, 2017 ja 2021 kaik-
kien julkisyhteisöjen energiansäästö-raportit. 
Työ- ja elinkeinoministeriön on raportoitava 
tiedot komissiolle energiapalveludirektiivin 
14 artiklan mukaisesti vuosina 2011 ja 2014. 
Tavoitteiden seurannan kannalta myös vuosi-
en 2017 ja 2021 osalta raportointivelvoite on 
tarpeellinen. On myös hyvin todennäköistä, 
että komissio tullee vaatimaan raportointia 
myös muina vuosina kuin 2011 ja 2014. 
Laissa säädettäisiin myös siitä, että kuntien ja 
kuntayhtymien on pyynnöstä toimitettava 
energiansäästöraportti vuosina 2013, 2017 ja 
2021 työ- ja elinkeinoministeriölle. 

Tarkemmat säännökset energiansäästön ra-
portoinnista voitaisiin antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 

12 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. 
Pykälän 2 momenttiin on otettu tavanomai-
nen voimaantulosäännös.  

13 §. Siirtymäsäännökset. Siirtymäsään-
nöksissä säädettäisiin siitä, energiansäästön 
raportointi toteutettaisiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2013 olemassa olevien julkisyhteisö-
jen osalta. Pykälässä säädettäisiin myös siitä, 
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että lain voimaantulon jälkeen perustettavan 
uuden julkisyhteisön on laadittava energian-
käytön tehostamissuunnitelma siten, että 
energiansäästön raportointi voidaan toteuttaa 
ensimmäisen kerran seuraavana vuonna siitä 
kun toimintaa on harjoitettu yksi vuosi, kui-
tenkin aikaisintaan vuonna 2013. Kummas-
sakin tapauksessa energiankäytön tehosta-
missuunnitelma olisi tehtävä viimeistään en-
nen energiansäästön raportointia. 

Toisessa momentissa säädettäisiin lain 
voimaantulon jälkeen perustettavista uusista 
julkisyhteisöistä. Ei olisi yhdenvertaista, että 
uusilla organisaatioilla olisi sama yhdeksän 
prosentin säästötavoite, joten uusilla jul-
kisyhteisöillä energiansäästötavoite on yh-
deksän prosentin sijasta yksi prosentti kulta-
kin toiminnan harjoittamisen täydeltä kalen-
terivuodelta. Uusien kuntien ja kuntayhtymi-
en on asetettava energiansäästötavoite vuo-
delle 2016 ilman välitavoitetta siten, että 
energiansäästötavoitteessa on otettu huomi-
oon kuntien ja kuntayhtymien todenmukaiset 
mahdollisuudet säästää energiaa. Energian-
säästötavoite ja energiankäytön vähentämi-
sen tavoite olisi laskettava julkisyhteisön pe-
rustamista seuraavan vuoden energian loppu-
kulutuksen tai erityisen painavasta syystä os-
toenergian määrästä. Lain voimaantulon jäl-
keen perustettavilla uusilla julkisyhteisöillä 
energiansäästötavoitteen välitavoite tulisi lii-
an pian, joten niiden ei tarvitsisi laatia lain-
kaan 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua energi-
ansäästötavoitteen välitavoitetta vuodelle 
2013. Vuonna 2015 perustettava julkisyhtei-
sö ei käytännössä ehtisi toteuttaa suunnitel-
mia vuoteen 2016 mennessä, joten vuonna 
2015 perustettavan julkisyhteisön ei tarvitsisi 
asettaa puolestaan 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua energiansäästötavoitetta vuodelle 2016. 
Kolmannessa momentissa säädettäisiin tilan-
teesta jossa julkisyhteisö tulee lain sovelta-
misalan piiriin esimerkiksi tilanteessa jossa 
kunnan asukasluku taikka julkisyhteisön 
työntekijämäärä suurenee. Tuolloin tilanne 
on sama kuin lain voimaantulon jälkeen pe-
rustettavalla uudella julkisyhteisöllä, joten 
lain soveltamisalan piiriin tulevaan julkisyh-
teisöön sovelletaan soveltuvin osin mitä edel-
lä on säädetty lain voimaantulon jälkeen pe-
rustettavasta uudesta julkisyhteisöstä.  

Neljännessä momentissa säädettäisiin puo-
lestaan siitä tilanteesta, jossa kaksi tai use-
ampi olemassa oleva julkisyhteisö yhdistyy. 
Olemassa olevilla yhdistyvillä julkisyhtei-
söillä on olemassa omat 5 ja 7 §:n mukaisesti 
asetetut ja lasketut energiansäästön ja energi-
ankäytön vähentämisen tavoitteet, joten läh-
tökohtaisesti tässä tilanteessa kahdesta tai 
useammasta julkisyhteisöstä muodostuneen 
julkisyhteisön energiansäästön ja energian-
käytön vähentämisen tavoitteet olisi lasketta-
vissa suoraan yhdistyvien julkisyhteisöjen 
tietojen perusteella. Luonnollisesti 9 §:ssä 
tarkoitettu energiankäytön tehostamissuunni-
telma olisi päivitettävä, mutta 11 §:ssä sää-
dettyyn energiansäästön raportointiin ei tulisi 
välivuosia. Mikäli yhdistyvien julkisyhteisö-
jen tietojen käyttäminen ei olisi mahdollista 
tai muutoin kohtuullista, noudatettaisiin 2 
momentissa säädettyä menettelyä missä sää-
detään uusien lain voimaantulon jälkeen pe-
rustettavista uusista julkisyhteisöistä. 
 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Energiansäästön edistämistä koskevaan la-
kiehdotukseen sisältyy valtuussäännöksiä 
koskien toimintasuunnitelmaa energiankäy-
tön tehostamiseksi ja energiansäästön rapor-
tointia. Näistä ei ole tarkoituksenmukaista ot-
taa säädöksiä lakiin, vaan lakiin ehdotetaan 
otettavaksi valtuudet valtioneuvostolle antaa 
tarvittaessa yksityiskohtaisempia säädöksiä. 

Lakiehdotuksen 9 §:ssä, jossa säädetään 
toimintasuunnitelmasta energiankäytön te-
hostamiseksi, valtioneuvostolle annettaisiin 
toimivalta asetuksella säätää tarvittaessa toi-
mintasuunnitelman sisällöstä. 

Lakiehdotuksen 11 §:ssä, jossa säädetään 
energiansäästön raportointi, valtioneuvostolle 
annettaisiin toimivalta asetuksella säätää tar-
vittaessa energiansäästön raportoinnista.  
 
3  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010.  
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4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Perustuslain 121 §:n mukaan kuntien hal-
linnon yleisistä perusteista ja kunnille annet-
tavista tehtävistä säädetään lailla. Perustus-
lain 123 §:n mukaan yliopistoilla on itsehal-
linto sen mukaan kuin lailla tarkemmin sää-
detään. 

Lakiehdotuksen ei voida katsoa puuttuvan 
perustuslailla suojattuun kunnalliseen itsehal-
lintoon siten, että rajoittaisi kuntalaisille kuu-

luvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja 
taloudesta. Samoin lakiehdotuksen ei voida 
katsoa puuttuvan perustuslailla suojattuun 
yliopistojen itsehallintoon siten, että rajoittai-
si yliopistojen itsehallintoa. Ehdotusta val-
misteltaessa on katsottu, että lakiehdotus 
voidaan antaa tavallisen lain säätämisjärjes-
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

julkisyhteisöjen energiatehokkuudesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  

Lain tarkoitus  

Tämän lain tavoitteena on asettaa määrälli-
set tavoitteet ja luoda toiminnalliset puitteet 
julkisyhteisöjen energiatehokkuuden paran-
tamiseksi ja energianloppukulutuksen vähen-
tämiseksi.  

Tällä lailla pannaan täytäntöön lisäksi 
energian loppukäytön tehokkuudesta ja ener-
giapalveluista sekä neuvoston direktiivin 
93/76/ETY kumoamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/32/EY julkisyhteisöjen energiansäästö-
tavoitteiden osalta. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Julkisyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa: 
1) valtion virastoja ja laitoksia; 
2) tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä; 
3) Suomen Pankkia mukaan lukien Finanssi-
valvonta, Kansaneläkelaitosta sekä muita it-
senäisiä julkisoikeudellisia laitoksia;  
4) eduskunnan virastoja; 
5) yliopistoja;   
6) kuntia ja kuntayhtymiä; 

Lakia sovelletaan myös puolustusvoimiin 
lukuun ottamatta sen sotilaallista toimintaa. 

Lakia ei sovelleta valtion, kunnan tai kun-
tayhtymän liikelaitoksiin eikä julkisyhteisö-
jen kokonaan taikka osittain omistamiin yh-
tiöihin tai sellaisiin julkisyhteisöihin, jossa 
on vähemmän kuin 50 työntekijää. Lakia ei 
sovelleta myöskään sellaiseen kuntaan, jonka 
asukasluku on alle 2000 tai sellaiseen 1 mo-

mentissa mainittuun julkisyhteisöön, jolla ei 
ole omaa energian loppukulutusta. 
 

3 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ostoenergialla julkisyhteisön ostamaa 

sähkön, lämmön ja jäähdytyksen sekä poltto-
aineiden yhteenlaskettua energiayksiköissä 
ilmaistua energiamäärää;  

2) energian loppukulutuksella julkisyhtei-
sön ostamaa ja vuokra- tai muihin sopimuk-
siin sisältyvänä saamaa sähkön, lämmön ja 
jäähdytyksen sekä polttoaineiden yhteenlas-
kettua energiayksiköissä ilmaistua energia-
määrää; 

3) energiankäytöllä julkisyhteisön energian 
loppukulutusta ja julkisyhteisön omaan käyt-
töön uusiutuvilla energialähteillä tuottamaan-
sa energiaa; 

4) energiansäästöllä aktiivisin toimenpitein 
aikaan saatua, energian loppukulutuksen vä-
hentämistä nykytasosta sekä tulevan loppu-
kulutuksen vähentämistä verrattuna siihen 
energiamäärään, joka toteutuisi ilman aktii-
vista toimenpidettä; 

5) energiatehokkuudella suoritteen tai pal-
velun ja sen tuottamiseen tarvittavan ener-
giamäärän keskinäistä suhdetta, jossa ener-
giatehokkuuden tason arviointiperusteena on 
vastaavan suoritteen tai palvelun tuottaminen 
toisaalla; 

6) energiatehokkuuden parantumisella tek-
nisistä ja ihmisten käyttäytymiseen liittyvistä 
muutoksista johtuvaa energian loppukulutuk-
sen pienentymistä suhteessa suoritteen tai 
palvelun määrään ja laatuun; 
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7) energiakatselmuksella kokonaisvaltaista 
kartoitusta julkisyhteisön käytössä olevan ra-
kennuksen energiankäytöstä sekä taloudelli-
sesti kannattavista toimenpiteistä energian 
loppukulutuksen vähentämiseksi; 
 

4§  

Energiatehokkuuden edistämisvelvollisuus  

Julkisyhteisön tulee omassa energian käy-
tössään edistää energiatehokkuutta ja energi-
ansäästöä. 

Julkisyhteisön on kiinnitettävä huomiota 
hankintojen energiatehokkuuteen silloin, kun 
hankinnalla on olennaista merkitystä hankin-
nan kohteen oman tai sen aiheuttaman ener-
giankäytön kannalta ottamalla energiatehok-
kuus huomioon hankintatoimessa hyödyntä-
mällä energiamerkintöjä, elinkaari-
kustannuslaskelmia tai muita vastaavia me-
netelmiä hankintojen kustannustehokkuuden 
varmistamiseksi. 

Julkisyhteisön on oman energian käytön li-
säksi suunnitelmia laatiessaan, toimenpiteitä 
valmistellessaan, päätöksenteossa sekä 
muussa toiminnassaan huomioitava toimen-
piteiden vaikutus energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöön. 
 
 

5 § 

Energiasäästötavoite  

Julkisyhteisöjen on asetettava energian-
säästötavoite vuodelle 2016 ja energiansääs-
tötavoitteen väli-tavoite vuodelle 2013. Ener-
giansäästön välitavoite vuodelle 2013 on ase-
tettava siten, että vähintään yhdeksän prosen-
tin energiansäästötavoite voidaan täyttää 
vuonna 2016.  

Kuntien ja kuntayhtymien on asetettava 1 
momentista poiketen energiansäästötavoite 
vuodelle 2016 ilman välitavoitetta siten, että 
energiansäästötavoitteessa on otettu huomi-
oon kuntien ja kuntayhtymien todelliset 
mahdollisuudet säästää energiaa. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ener-
giansäästötavoite on laskettava ensisijaisesti 
vuoden 2010 (vertailuvuosi) energian loppu-
kulutuksen tai painavasta syystä ostoenergian 

määrästä. Vertailuvuotena on mahdollista 
käyttää myös vuotta 2005, 2006, 2007, 2008 
tai 2009.  
 

6 § 

Energiansäästön määrittäminen  

Energiansäästö määritetään mittaamalla tai 
arvioimalla energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energian säästötoimen toteutta-
mista ja sen jälkeen siten, että energiankäyt-
töön vaikuttavat ulkoiset tekijät vakioidaan 
ottamalla huomioon sääolosuhteet ja poik-
keavat käyttötilanteet. 

Edellä 5 §:ssä tarkoitettuun vuodelle 2016 
kohdistuvaan energiansäästötavoitteeseen 
voidaan sisällyttää ainoastaan se määrä ener-
giansäästöä, joka 2005 tai sen jälkeen toteu-
tetuilla energiansäästö-toimilla voidaan 
osoittaa olevan jäljellä vuonna 2016. 
 
 

7 § 

Energiankäytön vähentämisen tavoite  

Julkisyhteisön on asetettava energiankäy-
tön vähentämiselle tavoite siten, että jul-
kisyhteisön energian loppukulutus on vuonna 
2020 vähemmän kuin mitä se on vuonna 
2010. Tavoite voidaan laskea energian lop-
pukulutuksen määrän sijasta myös painavasta 
syystä ostoenergian määrästä. Jos julkisyh-
teisön energiankäyttö on poikkeuksellinen 
vuonna 2010, voidaan poikkeukselliset olo-
suhteet ottaa huomioon tavoitteen laskennas-
sa. 

Jos julkisyhteisön tehtävät lisääntyvät tai 
vähenevät merkittävästi, on tehtävien seura-
uksena lisääntynyt taikka vähentynyt energi-
an käytön määrä huomioitava 1 momentissa 
tarkoitetussa tavoitteessa. 
 
 

8 § 

Energiansäästön ja energiankäytön vähen-
tämisen tavoitteiden kohtuullistaminen 

Edellä 5 §:ssä tarkoitetusta energiansäästö-
tavoitteesta ja 7 §:ssä tarkoitetusta energian-
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käytön vähentämiselle asetetusta vaatimuk-
sesta voidaan erityisestä syystä poiketa, jos 
energiansäästötavoite tai energiankäytön vä-
hentämistä koskeva vaatimus olisi julkisyh-
teisön tehtävien tehokkaan tai taloudellisen 
hoitamisen taikka muussa laissa säädetyn 
velvoitteen kannalta kokonaisuutena arvioi-
den ilmeisen kohtuutonta.  

 
9 § 

 
Toimintasuunnitelma energiankäytön te-

hostamiseksi 
 
Julkisyhteisön on laadittava julkisesti saa-

tavilla oleva toimintasuunnitelma energian-
käytön tehostamiseksi (toimintasuunnitelma), 
jossa on vähintään oltava tiedot: 

1) energian loppukulutuksesta tai ostoener-
giasta; 

2) energiankäytön jakaumasta sekä laskel-
ma energian säästötavoitteesta;  

3) energiankäytön tehostamistoiminnan or-
ganisoinnista, seurannasta ja raportoinnista; 

4) energiakatselmuksista ja niiden perus-
teella toteutettavista toimista; 

5) muista säästötavoitteen saavuttamiseksi 
tehtävistä energiansäästötoimista. 

Lisäksi toimintasuunnitelmassa on oltava 
kuvaus hankintatoimen menettelytavoista tai 
ohjeista koskien 4 §:n 2 momentissa säädet-
tyä hankintojen energiatehokkuutta koskevan 
arvioinnin toteutustapaa. 

Jos 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja 
energiakatselmuksia ei ole tehty, toiminta-
suunnitelmassa on esitettävä suunnitelma 
energiakatselmusten toteuttamisesta. Toimin-
tasuunnitelma on päivitettävä tarpeen mu-
kaan siten, että se vastaa muuttuneita tilantei-
ta ja olosuhteita. 

Tarkemmat säännökset toimintasuunnitel-
man sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

10 §  

Ostoenergian kulutusseuranta 

Julkisyhteisön on seurattava ostoenergian 
kulutusta tarkoituksen mukaisella tavalla ja 
riittävällä tarkkuudella. Rakennuksissa tai 
rakennusryhmissä kulutetun ostoenergian 

määrää sähkön, maakaasun, kaukolämmön ja 
kaukojäähdytyksen osalta on kuitenkin seu-
rattava vähintään kuukausitasolla ja julkisyh-
teisön kuluttaman muun ostoenergian määrää 
on seurattava vähintään vuositasolla. Os-
toenergian kulutuksen määrää myös sellaisen 
rakennuksen osalta voidaan seurata vuosita-
solla siinä tapauksessa, jos rakennuksen os-
toenergian kulutuksen määrä on hyvin vähäi-
nen. 

Energian kulutuksen seurannasta saatuja 
tietoja on hyödynnettävä 9 §:ssä tarkoitetussa 
toimintasuunnitelmassa ja sen toimeenpanos-
sa. 
 
 

11 § 

Energiansäästön raportointi 

Julkisyhteisön on laadittava vuosittain jul-
kisesti saatavilla oleva toimintasuunnitel-
maan perustuva raportti, johon on sisällytet-
tävä tiedot siihen saakka säästetyn energian 
määrästä ja tiedot energian loppukulutuksesta 
tai ostoenergian määrästä sekä selvitys tilan-
teesta energiansäästötavoitteen ja energian-
käytön vähentämisen tavoitteen saavuttami-
seksi (energiansäästöraportti).  

Valtion virastojen ja laitosten on vuosittain 
toimitettava energiansäästöraportti hallin-
nonalansa ministeriölle ja eduskunnan viras-
tojen kansliatoimikunnalle maaliskuun lop-
puun mennessä. Yliopistojen on puolestaan 
toimitettava energiansäästöraportti vuosittain 
opetusministeriölle.  

Eduskunnan kansliatoimikunnan, tasaval-
lan presidentin sekä valtioneuvoston kanslian 
ja ministeriöiden on toimitettava työ- ja elin-
keinoministeriölle energiansäästöraportti jo-
hon on sisällytetty myös alaisen hallinnon vi-
rastojen ja laitosten tiedot kunkin julkisyhtei-
sön osalta. Opetusministeriön on sisällytettä-
vä energiansäästöraporttiin lisäksi yliopisto-
jen tiedot. Energiansäästöraportti on toimi-
tettava työ- ja elinkeinoministeriölle kesä-
kuun loppuun mennessä vuosina 2013, 2017 
ja 2021. Kunnan ja kuntayhtymän on pyyn-
nöstä toimitettava energiansäästöraportti ke-
säkuun loppuun mennessä vuosina 2013, 
2017 ja 2021 työ- ja elinkeinoministeriölle.  
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Tarkemmat säännökset energiansäästön ra-
portoinnista voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 

12 § 

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan     päivänä   kuuta 
200  .  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 

13 § 

Siirtymäsäännökset 

Julkisyhteisön on laadittava tämän lain 9 
§:ssä tarkoitettu toimintasuunnitelma siten, 
että 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu energi-
ansäästön raportointi voidaan toteuttaa en-
simmäisen kerran vuonna 2013. Lain voi-
maantulon jälkeen perustettavan uuden jul-
kisyhteisön on laadittava tämän lain 9 §:ssä 
tarkoitettu toimintasuunnitelma siten, että 11 
§:ssä tarkoitettu energiansäästön raportointi 
voidaan toteuttaa ensimmäisen kerran seu-
raavana vuonna siitä kun toimintaa on harjoi-
tettu yksi vuosi, kuitenkin aikaisintaan vuon-
na 2013. 

Lain voimaantulon jälkeen perustettavan 
uuden 2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa tarkoi-
tetun julkisyhteisön energiansäästötavoite on 
5 §:n 1 momentissa säädetyn yhdeksän pro-
sentin sijasta yksi prosentti kultakin tulevalta 
täydeltä kalenterivuodelta. Energiansäästöta-
voite on laskettava julkisyhteisön perustamis-

ta seuraavan vuoden energian loppukulutuk-
sen tai erityisen painavasta syystä ostoener-
gian määrästä ja 7 §:ssä tarkoitettu energian-
kulutuksen tavoite on asetettava siten, että 
julkisyhteisön energian loppukulutus tai eri-
tyisen painavasta syystä ostoenergian määrä 
on vuonna 2020 vähemmän kuin mitä se on 
julkisyhteisön perustamisvuotta seuraavana 
vuotena. Lain voimaantulon jälkeen perustet-
tavan uuden julkisyhteisön ei tarvitse laatia 5 
§:n 1 momentissa tarkoitettua energiansääs-
tötavoitteen välitavoitetta vuodelle 2013 ja 
vuonna 2015 perustettavan julkisyhteisön ei 
tarvitse asettaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua energiansäästötavoitetta vuodelle 2016. 

Lain voimaantulon jälkeen lain sovelta-
misalan piiriin tulevaan julkisyhteisöön so-
velletaan soveltuvin osin mitä edellä on sää-
detty lain voimaantulon jälkeen perustetta-
vasta uudesta julkisyhteisöstä.  

Lain voimaantulon jälkeen kahden tai use-
amman olemassa olevan julkisyhteisön yh-
distyttyä on 2 ja 3 momentista poiketen ener-
giansäästötavoite ja energiansäästötavoitteen 
välitavoite asetettava ja laskettava 5 §:ssä 
säädetyllä tavalla sekä energiankulutuksen 
vähentämisen tavoite asetettava 7 §:ssä sää-
detyllä tavalla siten, että tavoitteiden asetta-
misessa ja laskennassa käytetään soveltuvin 
osin yhdistyvien julkisyhteisöjen tietoja ja 
ennen yhdistymistä asetettuja energiansääs-
tön ja energiakäytön vähentämisen tavoittei-
ta. Mikäli yhdistyvien julkisyhteisöjen tieto-
jen käyttäminen ei ole mahdollista tai muu-
toin kohtuullista, noudatetaan sitä mitä 2 
momentissa säädetään.  
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