Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus

Yrityksen liittymisasiakirja
Energiantuotannon toimenpideohjelma
Liittyvä yritys:__________________________________________________________________________
Yrityksen nimi

liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon toimenpideohjelmaan ja sitoutuu toteuttamaan tässä asiakirjassa liitteenä olevaa toimenpideohjelmaa.
Yritys liitetään Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, kun Energiateollisuus ry on todennut Yrityksen
toimittaman allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja sen liitteenä olevat liittymistiedot asianmukaisiksi ja on toimittanut niistä jäljennöksen merkittäväksi liittymisrekisteriin.

Sopimuksen toteuttaminen
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Yritys
• liittää toimenpideohjelmaan sen kohdan 1.3 mukaisesti pääsääntöisesti kaikki Suomessa toimivat
toimipaikat ja niiden energiankäytön
• asettaa liittyessään toimenpideohjelman kohdassa 2.2 määritellyllä tavalla ohjeelliset tavoitteet vuosille 2020 ja 2025, joiden toteutumista seurataan toimenpideohjelmassa kuvatulla tavalla
• sitoutuu omalta osaltaan toteuttamaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta liitteenä olevan
toimenpideohjelman kohdassa 3.4 ”Yrityksen velvoitteet” kuvatulla tavalla.
Yrityksen irtisanoutuminen, erottaminen sekä irtautuminen
Yrityksen liittyminen on voimassa 31.12.2025 saakka, ellei yrityksen irtisanoutumista (kohta 5.1), erottamista
(kohta 5.2) tai irtautumista (kohta 5.3) koskevista syistä muuta seuraa. Lisäksi Yrityksen liittyminen raukeaa,
mikäli toimintaympäristön tai toimintaolosuhteiden olennaisista muutoksista johtuen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus tai sen liitteenä oleva toimenpideohjelma irtisanotaan.
Muut ehdot
Energiantuotannon toimenpideohjelman vuosille 2020 ja 2025 asetettujen ohjeellisten energiansäästötavoitteiden saavuttamista seurataan ja tarvittaessa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen johtoryhmä valmistelee ehdotukset tarvittavista muutoksista, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä.
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä
toimenpideohjelman velvoitteiden laiminlyönti aiheuta mahdollisen yrityksen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksesta erottamisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia kuin mitä toimenpideohjelman kohdissa 5.1 ja 5.2 on valtion tuista mainittu.
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen sopimusosapuolet ja tähän toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset pyrkivät toimimaan siten, että sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuvat.
Allekirjoitus
________________________________________ __

______________________________________________

Paikka ja aika

Yrityksen allekirjoitus

_______________________________________________
Nimen selvennys
1

Täytetty allekirjoitettu liittymisasiakirja ja liittymistiedot toimitetaan kahtena kappaleena osoitteella:
Energiateollisuus ry/ Energiatehokkuussopimus, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI
Toimialaliitto täyttää:
Liittyminen hyväksytty (pvm)

Liittymisnumero

Hyväksyjän allekirjoitus

Nimen selvennys

1

Liittymisasiakirjan toinen kappale palautetaan yritykselle hyväksynnän jälkeen.

14.10.2016
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Yritys
Yritys
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
www-sivut
Y-tunnus

2

Energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilö1
Nimi
Tehtävänimike
Toimipaikka
Postiosoite

2

2
2

Postinumero

Postitoimipaikka

2

Puhelin
Matkapuhelin
Sähköposti

3

Yrityksen toimipaikat3
Yritys sisällyttää Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti kaikki Suomessa
toimivat toimipaikat.
Toimipaikkojen lukumäärä tässä toimenpideohjelmassa yhteensä_______
Yrityksen toimipaikat ja niiden vastuuhenkilöt eritellään tämän liitteen lopussa olevassa taulukossa.
Sopimuksen mukainen vuosiraportointi tapahtuu toimipaikoittain.

1

Sopimuksen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä tämän toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa
sekä Yrityksen toimipaikkojen vastuuhenkilönä ellei niitä ole erikseen määritetty.
2
Mikäli Yrityksen energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilön toimipaikan tiedot ovat samat kuin edellä olevan
yrityksen vastaava tieto, ei tätä kohtaa tarvitse täyttää.
3
Toimipaikalla tarkoitetaan voima-/lämpölaitosta.
14.10.2016
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Sopimukseen liitettävä energiantuotanto vuodelta __________4
Yrityksen toimenpideohjelman kohdan 1.3. mukaisesti sopimukseen liitettävien toimipaikkojen 5
energiantuotanto esitetään alla olevassa taulukossa.
Sopimukseen sisällytettävien toimipaikkojen energiantuotanto yhteensä:

5

Sähköntuotanto voimalaitoksissa

GWh

Lämmöntuotanto voimalaitoksissa

GWh

Lämmöntuotanto lämpökeskuksissa

GWh

Kaukojäähdytyksen tuotanto

GWh

Ohjeelliset energiansäästötavoitteet vuosille 2020 ja 2025
Yritys
sisällyttää
Elinkeinoelämän
energiatehokkuussopimukseen
pääsääntöisesti
koko
energiankäyttönsä 6 ja asettaa liittyessään ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja
välitavoitteen vuodelle 2020.
Toimenpideohjelman
kohdan
2.2
mukaisesti
ohjeellinen
säästötavoite
asetetaan
primäärienergiankäytön säästölle ja sähköntuotannon tehostumiselle sähköenergiaksi laskettuna
(MWh) vuodelle 2020 ja vuodelle 2025 verrattuna kehitykseen ilman sopimuskaudella tehtäviä ja
raportoitavia uusia toimia.
Yrityksen energiankäytön ei edellytetä tavoitevuosina 2020 ja 2025 olevan sopimukseen liitettyä
lähtötilannetta alhaisempi.
Yrityksen ohjeelliset määrälliset energiansäästötavoitteet (MWh) vuosille 2020 ja 2025 ilmoitetaan alla
olevaan taulukkoon.
Sopimuskaudelle 2017–2025 Yrityksen asettamat energiansäästötavoitteet:
Primäärienergiansäästö
Välitavoite vuodelle 2020
Kokonaistavoite vuodelle 2025

- ei aseteta 8/2019 ->

7

Sähköntuotannon tehostuminen
-

MWh
MWh

4

Taulukossa esitettyjen tietojen vuosi.
Tämän liitteen kohdan 3 mukaisesti liitteen lopussa olevassa taulukossa esitettävien voima-/lämpölaitosten tiedot
yhteensä.
6
Sähkö, lämpö ja polttoaineet
7
Polttoaineiden muuntokertoimina käytetään Tilastokeskuksen julkaisemia tehollisia lämpöarvoja (vuoden 2017
julkaisu: http://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2017/html/suom0017.htm ).
5

14.10.2016

2(4)

Liittymistiedot

6

Energiatehokkuussopimusten vuosiraportointi – energiatiedot

Pyydämme valtuutusta luovuttaa vuosittain Motiva Oy:lle yhtiökohtaiset sähkö-, kaukolämpö- ja
kaukojäähdytystilastokyselyn tiedot liittyen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 2017–2025
seurantaan, raportointiin ja vaikutusten arviointiin.
Sähkö-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytystilastokyselyn tietoja keräävät tahot 8 (jäljempänä Tilastovastaavat)
luovuttavat tiedot Motiva Oy:lle, joka on antanut vakuutuksen yhtiökohtaisten tietojen salassapidosta.
Tilastokyselyn tietoja hyödynnetään energiatehokkuussopimuksen yhtiökohtaisessa vuosiraportoinnissa
siten, että osa vuosiraportoinnin tiedoista (energiatiedot) voidaan siirtää sopimustoiminnan seurannan
käyttöön tilastokyselyn tietojen perusteella.
Tiedot
tallennetaan
Energiaviraston
toimeksiantamana
Motiva
Oy:n
hallinnoimaan
energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään ja tietoja käytetään energiatehokkuussopimusten
seurannan ja vaikutustenarvioinnin yhteenvedoissa. Yhtiökohtaisten vuosiraporttien perusteella
laadittavissa ja julkaistavissa energiatehokkuussopimusten yhteenvedoissa ja raporteissa ei esitetä
yhtiökohtaisia tietoja.
Mikäli yhtiönne ei anna Tilastovastaaville hallussa olevan yksilöidyn aineiston käyttöön valtuutusta, näitä
tietoja kysytään Teiltä energiatehokkuussopimuksen vuosiraportoinnin yhteydessä. Valtuutuksen
tavoitteena on yhtiöille kohdentuvan päällekkäisen tiedonantotaakan vähentäminen ja samalla varmistaa
tietojen yhteneväisyys.
Valtuutus
Myönnämme
Tilastovastaaville
luvan
luovuttaa
vuosittain
sähkö-,
kaukolämpöja
kaukojäähdytystilastokyselyn tietoja yhtiömme osalta Motiva Oy:lle käytettäväksi Elinkeinoelämän
energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 raportoinnissa. Valtuutus on voimassa vuoden 2026 loppuun,
ellei sen irtisanomisesta erikseen kirjallisesti ilmoiteta Motiva Oy:lle 9 ja Energiavirastolle 10.

□ Kyllä, annamme valtuutuksen

Emme myönnä lupaa luovuttaa sähkö-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytystilastokyselyn tietoja yhtiömme
osalta Motiva Oy:lle, vaan raportoimme Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportoinnin
edellyttämät energiatiedot vuosittain huhtikuun loppuun mennessä energiatehokkuussopimusten
seurantajärjestelmään.

□ Emme anna valtuutusta

Allekirjoitus

__________________________________

_____________________________________

Paikka ja aika

Yritys

_______________________________

_________________________________

Allekirjoitus

Nimen selvennys
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Tahoilla tarkoitetaan osapuolia, jotka toimivat yhteistyössä sähkö- ja kaukolämpötilastojen tuottamisessa. Tällaisia
tahoja ovat Energiateollisuus ry ja Tilastokeskus. Lisäksi tahona pidetään Energiavirastoa, joka kerää tietoja
sähköverkonhaltijoilta.
9
seuranta-apu@motiva.fi
10
kirjaamo@energiavirasto.fi
14.10.2016
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Toimipaikan nimi
Toimipaikan vastuuhenkilön nimi ja sähköpostiosoite

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Mikäli toimipaikkojen/toimipaikkaryhmien lukumäärä ylittää 14, tätä sivua voi kopioida yrityksen tarpeen mukaan.
11

Merkitään VL = Voimalaitos ja KL = Kaukolämmön erillistuotanto. Tämän mukaan määritellään
energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään vuosiraportointipohja. Epäselvissä tapauksissa asiasta voi
kysyä seuranta-apu@motiva.fi
12
Mikäli toimipaikkakohtaista vastuuhenkilöä ei nimetä, toimii kohdassa 2 ilmoitettu sopimuksen vastuuhenkilö myös
ko. toimipaikan vastuuhenkilönä.
14.10.2016
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