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Minkälainen
johtamis-

järjestelmä
kunnassanne

on?

Päätöksen-
teossa eri
rooleissa

(hallitus,valtuusto, 
lautakunnat yms.)

Minkälainen
organisaatio-

rakenne
kuntaorgani-

saatiossanne on?

Organisaatio-
rakenteen
toimivuus

Keiden vastuulla
kunnassa on 

energia-
tehokkuuden
edistäminen?

Tunnistaa
vastuut ja 
tarvittavat
osapuolet. 
Varmistaa

tiedonkulku ja 
toimivuus

Onko 
kunnassanne

energia
tehokkuus jo 
saatu osaksi
koko kunnan
johtamista?

Kuntapäättäjän vaikutusmahdollisuudet

Selvitä.
Vaikuta.
Viesti.



Tavoitteellista, suunnitelmallista, vastuutettua
ja tuloksellista toimintaa
SITOUDU, SUUNNITTELE, SELVITÄ
1. Sitoudu ja aseta tavoitteet
 Energiatehokkuussopimuksessa 7,5 % parannus 

energiatehokkuuteen vuoden 2025 loppuun 
mennessä. 

 Kokonaisenergiankulutus saa kasvaa, 
kunhan tehokkuus paranee.

2. Tee toimintasuunnitelma ja vastuuta
 Nimetty vastuuhenkilö- ja -taho
3. Selvitä kulutuksen nykytila ja 

kannattavat tehostamiskohteet
 Valtion tukema energiakatselmus auttaa säästö-

kohteiden valinnassa ja rahoituksen suunnittelussa.
 Tukea saa myös energiatehokkuusinvestointien 

toteuttamiseen.

TOTEUTA, SEURAA TULOKSIA

4. Toteuta
 Käyttötekniset muutokset heti.
 Investointien rahoitusvaihtoehdot; apuna 

ESCO-rahoitus ja uudet palvelumallit.
 Valtion investointituet myös tavanomaiselle 

teknologialle.
 Muista kone- ja laitehankintojen 

energiatehokkuus.
5. Seuraa, arvioi ja kerro tuloksista
 Seuraa tuloksia, arvioi ja kerro myös kuntalaisille.
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Kunnat oppivat toisiltaan energiatehokkuuden johtamista

 Vertaisoppimisen pilotti, jossa kunnat  
jakavat oppeja ja kokemuksia 
energiatehokkuustyön johtamisesta ja 
organisoinnista 

 Menetelmänä vertaisarviointi: kuntien 
välistä oppien vaihtoa ja palautetta

 Ensimmäinen pilotti toteutettiin 2020 –
2021

 Uusi kierros käynnistyy marraskuussa 
2021, kunnat voivat hakea mukaan
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Poimintoja esiin nousseista kehityskohteista ja hyvistä käytännöistä:

1. Päättäjien tuki
2. Poikkihallinnollisuus ja energiatehokkuusryhmät
3. Energiatehokkuustyön toimeenpano kaikilla toimialoilla
4. Energiatehokkuustyö ja talous
5. Tiedolla johtamisen ja seurannan merkitys
6. Yritysyhteistyö
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Mitkä ovat kunnan 
energiatehokkuustyön 

visio ja tavoitteet?

Toimeenpanon osa-
alueet

Johtajuus ja 
strateginen 

sitoutuminen

Toimeenpanon 
poikkihallinnollinen 

organisointi

Kumppanuudet ja 
yhteistyö

Ketkä ovat 
osallistuneet 

energiatehokkuus-
tavoitteiden 

määrittelyyn?

Miten 
energiatehokkuus-
työstä viestitään?

Miten 
energiatehokkuustyön 

roolit ja vastuut on 
määritelty?

Toimiiko 
energiatehokkuus-

sopimuksen 
edistämisessä 

poikkihallinnollinen 
ryhmä?

Miten hankintojen 
johtamisessa on 

varmistettu 
energiatehokkuus-

tavoitteiden 
edistämistä? 

Miten kunta on 
hyödyntänyt 

kulutusseurantaa?

Millaisia 
kumppanuuksia 

kunnalla on 
energiatehokkuus-
työssä ja miten niitä 

hyödynnetään?

Miten kunta on 
hyödyntänyt alueellista 

yhteistyötä?



Kiitos! 
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