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edistämisen tukena kunnissa
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Johanna Kirkinen, Energiavirasto

Tehtävät:
• Kuluttajien energianeuvonta
• Tietouden lisäämistä katselmuksista
kunnille ja pk-yrityksille
• Kuntien energiatehokkuussopimuksen
toimeenpanon tukea
• Viedä tietoutta eri tuista ja
rahoituskanavista kuluttajille, kunnille ja
pk-yrityksille
• Kuhunkin maakuntaan osoitettu 155 000 €
rahaa 4-5 a ajaksi.
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Alueellinen energianeuvonta 05/2019-05/2023
Toimijat
•

Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi: Feasib Consulting

•

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa: Thermopolis Oy

•

Keski-Suomi: Benet Solutions Oy

•

Pohjois-Savo: Kuopion kaupunki

•

Pohjois-Karjala: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

•

Satakunta: Porin kaupunki

•

Kanta-Häme ja Pirkanmaa: Ekokumppanit Oy

•

Etelä-Savo: ProAgria Etelä-Savo

•

Varsinais-Suomi: Valonia

•

Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa: Ramboll Finland Oy

•

Etelä-Karjala: Lappeenrannan kaupunki
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Kuluttajaneuvonta
•

Kaikissa maakunnissa neuvonta lähtenyt hyvin liikenteeseen

•

Puhelin- ja sähköpostineuvonta tyypillisin henkilökohtaisen neuvonnan
muoto

•

Viestintää monien eri viestintäkanavien kautta mm. somessa, artikkeleja,
yhteistyötä median kanssa

•

Paljon messu- ja tapahtumaosallistumisia, energia-iltoja, kouluvierailuja

•

Kirjastonäyttelyt suosittuja, hyödynnetään useissa maakunnissa

•

Neuvojat hyödyntävät Motivan materiaaleja sekä toteuttavat Motivan
kampanjat omassa maakunnassaan (mm. Aurinkosähköä kotiin- sekä
Energiasäästöviikon kampanjat)

•

Eri maakunnissa myös erilaisia konsepteja, mm. Pirkanmaalla ja KantaHämeessa toimivat Ekokumppanit kehittäneet uusia konsepteja sekä yritysettä kuluttajaneuvontaan, Ramboll Finland kehitti uuden pelin
kouluvierailuja varten, lämpökameralainausta mm. Etelä-Karjalassa,
Sirkkalan Energiapuisto Pohjois-Karjalassa, Kuopion kaupungissa
energiasalkku lainaan kouluille jne

•

Kaikissa maakunnissa työtä tehdään yhteistyössä muiden alueella toimivien
organisaatioiden kanssa -> varmistaa vaikuttavuutta sekä on
kustannustehokasta
–

Mm. VTKL, Martat, oppilaitokset, kirjastot, Kiinteistöliitto, Omakotiyhdistykset
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Kuntien ja pk-yrityksien energianeuvonta
• Kaikissa maakunnissa neuvojataho on kontaktoinut/kontaktoimassa kaikki kunnat (joko vierailu, sähköinen
yhteydenotto tmv), nyt EV:llä ja Motivalla on kattavasti tietoa kunkin kunnan tilanteesta KETS:iin liittymisen
suhteen
• Muutamissa maakunnissa alueellinen neuvoja fasilitoi KETS-kuntien foorumia, missä jaetaan tietoa kuntien
hankkeista ja kuullaan ajankohtaisista aiheista joko toisilta tai kutsutuilta asiantuntijoilta mm. Ekokumppanit
toteuttaa tätä mallia. Tämän toimintamallin laajentamista kaikkiin maakuntiin suunnitellaan.
• Pk-yritysten energianeuvontaa on tehty erilaisten yrittäjä/business-järjestöjen sekä kauppakamarien kautta,
messuilla, tilaisuuksissa, sähköpostitse, kylmäsoittojen kautta ja neuvontaorganisaatioiden olemassa olevien
hankkeiden kautta -> pk-yritykset haastavin kohderyhmä.
• Kaupungit tavoittaneet yrityksiä jo olemassa olevien verkostojensa kautta (esim. Ilmastokumppanit-toiminta
Satakunnassa, GreenReality-toiminta Lappeenrannassa, ViksuKuopiolainen) tai luoneet oman uuden
verkoston (Ekokumppanit).
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Lisä(elvytys)rahoitusta kampanjointiin
• Keväällä 2021 toteutetaan kampanja taloyhtiöille:
tavoitteena edistää energiatehokkuutta ja
uusiutuvaa energia taloyhtiöissä
• Toimenpiteinä mm.:
– verkostojen ja yhteistyön rakentamista,
– neuvontatapahtumien ja webinaarien järjestämistä,
– neuvontaa taloyhtiöille, osakkaille ja asukkaille, sekä
– viestintä- ja markkinointitoimia.

• Edistetään alueilla kiinteistöalan toimijoiden,
kuten isännöinti- ja huoltoyritysten, energia- ja
korjaussuunnittelun sekä konsultoinnin yritysten,
kunnan viranomaisten sekä kiinteistö- ja
asukasyhdistysten välistä toimintaa.
• Motiva rakentaa kampanjakonseptin, jota kukin
alueellinen neuvoja toteuttaa maakunnassaan.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

6

Kiitos!
Kysy lisää:
Johanna Kirkinen
Johanna.kirkinen@energiavirasto.fi
Puh. 029 5050 175
@kirkinen

