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OHJELMA
8.15 Tilaisuuden avaus

Ajankohtaiset 
energiatehokkuuskuulumiset 
Kunta-alan energiatehokkuussopimus 
vuonna 2022

8.45 Vuosiraportointi
Vuosiraportointi-osiossa käydään läpi 
energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmän 
käyttöä ja raportoitavia tietoja. 

10.30 Tauko
10.45 Kuntien ajankohtaiset kuulumiset

Kunnat äänessä – käydään läpi kuntien 
ajankohtaisia energiatehokkuuskuulumisia.

Yhteenveto
12.00 Lopetus
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Kunta-alan 
energiatehokkuussopimus 

vuonna 2022
Tiina Sekki, Energiavirasto

Okariina Rauta, Motiva



Kunnat 2022
Kunta-alan 
energiatehokkuussopimus (KETS) 
2017-2025 (112 kuntaa)
Päivitetty 7.3.2022

Mukana myös 12 kuntayhtymää:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
 HUS-kuntayhtymä
 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
 Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä
 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 Svenska Österbottens förbund för utbildning och

kultur skn
 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Aluejaot © MML, 2018



Keskitytään kunnissa toimeenpanon tuen tarjoamiseen ja kunta-alan sopimustoiminnasta viestimiseen. 
Hankintojen tehokkaampi linkittäminen laajemmin osaksi KETSin toimeenpanoa.

Kunta-alan sopimustoiminta 2022
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Hallinnointi ja 
toimeenpanon tuki

Seuranta ja 
raportointi

Kuntakohtaamiset ja 
-verkostot

Verkottaminen 
&vertaistuki

Viestintä Alueellisen 
energianeuvonta-

verkoston tuki
Energiatehokkuus 

hankinnoissa

KETS-kunnille 
yhteinen Teams

Kunnille käyttöön 
esimerkkikortteja 

kuntien toteutetuista 
toimenpisteitä

Toimeenpanon tuen 
kehittäminen yhteistyössä 

alueellisten energianeuvojien 
ja Hinku-verkoston 

Vertaisoppimismallin 
pilotoinnin jatko & 

kehittäminen

Kuntakohtainen 
sparraus

webinaari Kuntien 
vuosiraportoinnista

1-4 virtuaalista 
raportointiklinikkaa

kuntakohtaisia 
opastus/sparraus 

Vuosittainen 
”perus”seuranta ja 

raportointi

Maakunnallisiin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin osallistuminen

Hinku-verkoston 
verkostopäivät

kuntaverkostojen 
yhteistilaisuus 

22.3.2022

KETS-yhdyshenkilöpäivät 
syksyllä

Missä mennään –tilaisuus 
keväällä

Uutiskirjeet Some + www

Webinaarisarja 
sopimusalojen kesken

Viestiminen 2022 
toiminnasta ja 
toimenpiteistä

Kehitetään ja 
jatketaan

Osallistuminen 
alueellisten 
neuvojien 

tapaamisiin/tilaisuuks
iin

Osallistuminen 
alueellisten 
neuvojien 

ohjauskokouksiin

Keskinäinen 
tiedonvaihto

edesauttaa 2021 laaditun 
verkkokoulutuksen käyttöönottoa 

KETS-kunnissa ja muissa julkisissa 
organisaatioissa

yhteistyö alueelliset 
energianeuvojat & 

KEINO:n alueelliset 
muutosagentit



Yhteenveto



Ajankohtaista
 ESCO-palvelut julkisella sektorilla -webinaari 31.3.2022 klo 9-11, ilmoittaudu verkossa!
 Energiatehokkaat hankinnat –verkkokurssi, ilmoittaudu, suorita ja kerro hankkijoille! 
 Lohja, Kerava ja Kuhmo ovat mukana toisessa, parhaillaan meneillään olevassa, energiatehokkuuden

vertaisoppimisen hankkeessa.
 Energiatuet toimenpiteiden vauhdittajana –webinaari 13.5.2022 klo 10-11, ilmoittaudu verkossa!
 Sopimustoiminnan aamukahvit 2022 (aina klo 8.15-9.00)

 to 21.4. |  pe 20.5. | to 16.6. | to 18.8. | to 22.9. | to 13.10. | to 10.11. | to 8.12. 
 Kaikille sopimusaloille | teemoittaiset | erillinen ilmoittautuminen

 Tuoreimmat liittyjän tarinat
 Kankaanpään kaupunki selvittää uusiutuvien mahdollisuudet
 Porvoon kaupunki: Koulu lämpenee kaukolämmön paluuvedellä
 Lisää sopimustoiminnan verkkosivustolla

 Alueelliset energianeuvojat – aktiivista toimintaa, tukea ja tietoa
 Kuntien ja alueellisten toimijoiden ilmastohankkeita laajasti käynnissä – paljon toimintaa myös 

energiatehokkuudessa
 Välituloskooste (ympäristöministeriö)
 Käynnistyneet alueelliset hankkeet (Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman avustuksilla)
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https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/esco-palvelut_julkisella_sektorilla.1183.html
https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/energiatehokkaat-hankinnat-verkkokurssi/
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/kerava-lohja-ja-kuhmo-ottavat-oppia-toisiltaan-energiatehokkuudessa/
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/save_the_date_energiatuet_toimenpiteiden_vauhdittajana.1193.html
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/kankaanpaan-kaupunki-selvittaa-uusiutuvien-mahdollisuudet/
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/koulu-lampenee-kaukolammon-paluuvedella/
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ajankohtaista/
https://ym.fi/documents/1410903/33891761/Kuntien+ilmastoratkaisut+-ohjelman+v%C3%A4litulokset+2019-2021.pdf/2a3e2b32-2a16-f29d-0b60-2949dbe01d42/Kuntien+ilmastoratkaisut+-ohjelman+v%C3%A4litulokset+2019-2021.pdf?t=1643038797797
https://ym.fi/-/avustuksista-lisaa-ruutia-kuntien-ilmastotyohon


Jatkuvan mallin katselmuksen pilotointi 
2022 kunnille
 Pilotoitava katselmusmalli

 Ensisijaisesti kuntasektorille kiinteistö/kohdemassojen katselmointiin ja 
energianhallinnan käynnistämiseen tai sen kehittämiseen

 Katselmuksen kesto 1+2 vuotta
 Kohdekatselmukset (pakollinen osuus)
 Energianhallinta, jolle luodaan toimintamallit
 Toiminnan osana sekä energianhallinnan elementtinä voi toimia ohjelmisto

 Mitä pilotointi tarjoaa, eli miksi kannattaisi hakea mukaan?
 Mahdollisuus olla luomassa ensimmäisenä toimintamalleja
 Pilotointi mahdollisimman vapaamuotoinen! Pääset kehittämään kunnan 

energiatehokkuuden tekemistä omista lähtökohdista tuetusti!
 Tukimahdollisuus energianhallinan kehittämistä varten
 Sparrausapu katselmuksen toteutusta varten
 Mahdollisuus käyttää täsmäkatselmusta ainakin osaan kohteita (tällä hetkellä 

pilotoinnissa pk-yrityksille)

24.3.2022

harri.heinaro@motiva.fi

KIINNOSTUITKO 
PILOTISTA JA HALUAT 
MUKAAN?

Ota yhteyttä 

Harri Heinaro, Motiva Oy 8

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/energiakatselmusmallit/tasmakatselmus


SAVE THE DATE!
Kuntien energiatehokkuussopimuksen

KETS-yhdyshenkilöpäivät

16.-17.11.2022
Scandic Helsinki Aviacongress



Kiitos!
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