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Yhteenveto vuoden 2019 
raportoinnin tuloksista

www.sopimustulokset.fi

http://www.sopimustulokset.fi/


▪ Yhteenveto löytyy viime vuoden tapaan www.sopimustulokset.fi sivustolta:

▪ Kuntien energiatehokkuussopimus

▪ Voit 

▪ jakaa linkin suoraan Tableau yhteenvetoihin valitulle sivulle

▪

▪ ladata yhteenvedon itsellesi PowerPoint, pdf tai kuva muodossa

▪

▪ Voit esittää toiveita ja jättää palautetta yhteenvetoihin liittyen sivuilta oikeasta alalaidasta 

löytyvän Lähetä palautetta –painikkeen kautta tai laittamalla viestiä seuranta-apu@motiva.fi

Tuloksia vuoden 2019 raportoinnista
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Seurantajärjestelmän 
palautetieto

Yhteenvetoa kunnan omista tiedoista



▪ Palautetieto on yhteenvetotietoa omista 

raportoiduista tiedoista, näkyy kirjautuneille 

käyttäjille

▪ Palautetieto löytyy seurantajärjestelmästä

vasemman laidan hakemistopuusta

▪ 2020 keväällä on julkaistu kunnille uutta 

palautetietoa

▪ Palautetietoa tuotetaan

▪ Tavoitteen saavuttamisesta

▪ Raportoiduista toimenpiteistä

▪ Energiankulutuksesta

▪ Ominaiskulutuksista

Seurantajärjestelmästä löytyvä palautetieto
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▪ Tavoitteen saavuttaminen

▪ Liittyjän tavoitteen 2025 tavoitteen saavuttamisen tilanne saavuttaminen 

valittuna vuonna. Valittuna vuonna voimassa olevaa säästöä verrataan 

liittyjän vuodelle 2025 asettamaan tavoitteeseen.

▪ Vertailu muihin liittyjiin

▪ Tavoitteen saavuttamisen tilanne (%) verrattuna muihin kuntien 

energiatehokkuussopimukseen liittyneisiin

▪ Oma palkki korostettu tummemmalla värillä
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▪ Toimenpidelistat

▪ Excel-listaus raportoiduista toimenpiteistä

▪ Kaikki toimenpiteet

▪ Päättyneet toimenpiteet eli toimenpiteet joiden 

säästövaikutus on päättynyt, avuksi mahdollista 

säästön aktivointia (KTEK) tai eliniän korjausta 

(TEK) varten

▪ Säästöt vuosittain

▪ Eri vuosina toteutettujen toimenpiteiden säästöt, 

investoinnit ja säästövaikutus

▪ Toimenpiteet luokittain

▪ Miten toteutunut säästö jakautuu eri 

toimenpideluokkiin

Toimenpiteet
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▪ Energiankulutus

▪ Vuosittain raportoitu energiankulutus taulukossa ja 

palkkikuvana

▪ Energiankulutus toiminnoittain

▪ Valittuna vuonna energiankulutuksen jakautuminen eri 

toimintoihin

Energiankulutus
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▪ Tarkastele omaa kulutusta

▪ Katuvalaistuksen ominaiskulutus

▪ Vesihuollon ominaiskulutus

▪ Rakennusten ominaiskulutus

▪ Vertaa ominaiskulutusta muihin liittyjiin

▪ Katuvalaistuksen ominaiskulutus

▪ Vesihuollon ominaiskulutus

▪ Rakennusten ominaiskulutus

Ominaiskulutus
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Vuosiraportointi 2020



▪ Käynnistyy normaalisti tammikuussa 2021 

▪ Toimenpiteitä voi ja kannattaa kerätä pitkin vuotta muistiin toimenpiteiden siirtotiedostolle, joka 

löytyy energiatehokkuussopimusten www-sivuilta

▪ Raportoinnin tuki vuoden 2020 tapaan

▪ Alkuvuodesta (tammi-helmikuu) yleinen kaikille aloille suunnattu lyhyt webinaari uusille raportoijille sekä 

maaliskuussa kunnille suunnattu oma vastaava webinaari

▪ Muutama raportointiklinikka helmi-huhtikuussa

▪ Seuranta-apu@motiva.fi osoite palvelee seurantaan ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä

▪ www-sivujen materiaalit mm. Vuosiraportointiohje-artikkeli ja Seminaariaineistot sekä säästöjen laskennan 

pelisäännöt

Vuoden 2020 raportointi
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Kiitos!
Seuranta-apu@motiva.fi
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