
Kuntapäättäjäinfopaketin
infowebinaari
KETS-yhdyshenkilöille ja alueellisille
energianeuvojille

Keskiviikko 31.3.2021 klo 10-11



Klo 10.00 Tervetuloa

Kuntapäättäjäinfopaketin esittely

Kuntapäättäjäinfopaketin jalkautussuunnitelman läpikäynti

Yhteinen keskustelu

Klo 10.55 Yhteenveto

Klo 11.00 Lopetus

2

Kuntapäättäjäinfowebinaarin ohjelma

pp.kk.vvvv



Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) 

Kuntapäättäjäinfopaketti
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Mitä – kenelle – miksi

• Infopaketti, jossa avataan kunta-alan
energiatehokkuussopimustoiminnan kokonaisuusMitä

• Kuntapäättäjille ja kunnan virkamiehille

• Energiatehokkuussopimukseen liittyneille kunnille

• Energiatehokkuussopimukseen liittyville kunnille
Kenelle

• Infopaketti kuntapäättäjille vauhdittamaan kunnan toimintaa sopimuksen
tavoitteiden saavuttamisessa

• Sopimustoiminnan ymmärryksen ja tietoisuuden kasvattaminen
Miksi

Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) – kuntapäättäjän infopaketti
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Kuntapäättäjäinfopaketti sisältää

Yleisesite

Tiivis kalvosarja

Liittyneelle kunnalle

syvällinen kalvosarja

Liittyvälle kunnalle

kalvosarja



Kunta-alan
energiatehokkuussopimus
(KETS)

Tiivistetty kalvosarja

Sopii jo sopimuksessa olevan ja liittyvän

kunnan kuntapäättäjälle



”Meillä on energiatehokkuussopimuksesta hyvät 

kokemukset. Olemme mukana isommassa 

viitekehyksessä, joka antaa puitteet omiin 

energiansäästötoimiin. Lisäksi sopimuksen edellyttämä 

säännöllinen raportointi pitää energiatehokkuusasiat 

hyvin mielessä.” 

- Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava

”Kunnat ja kuntayhtymät itse ovat merkittäviä 

energiakäyttäjiä ja voivat vaikuttaa oman toimintansa 

energiatehokkuuteen. Kunnat voivat toimia 

yhteiskuntavastuun etulinjassa omassa 

paikallisyhteisössä ja vaikuttaa paikallisten toimijoiden 

tietoisuuteen ja aktiivisuuteen energiatehokkuuden 

rintamalla. Energiatehokkuussopimukset ovat hyvä, 

konkreettinen työväline ja kirittäjä kuntien toiminnassa.” 

- varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen kuntaliitto

Kunta-alan energiatehokkuussopimus tuo kunnalle
konkreettista hyötyä
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▪ Vapaaehtoinen järjestelmä, joka tarjoaa viitekehyksen kunnan 

tehokkaan ja vaikuttavan energiatehokkuustyön toteuttamiseen.

▪ Tavoitteena liittää energiatehokkuus sekä pyrkimys uusiutuvan 

energian osuuden lisäämiseen osaksi kunnan toimintaa ja sen 

käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä.

▪ Liittyjä asettaa vuodelle 2025 energiansäästötavoitteen, joka vastaa 

7,5 % sen energiankäytöstä.

▪ Nykyinen sopimuskausi on vuosille 2017-2025 − mukaan voi vielä 

liittyä!

▪ KETSiin voivat liittyä kaikki kunnat ja kuntayhtymät.

▪ Jos kunta liittyy Hinku-verkostoon sen velvoitteena on liittyä 

myös KETSiin.

▪ Valtio tarjoaa tukea energiakatselmuksiin ja 

energiatehokkuusinvestointeihin.

▪ Korotettu energiatuki energiakatselmuksiin

▪ Mahdollisuus investointitukeen myös tavanomaisen tekniikan 

energiatehokkuustoimenpiteille

▪ Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen ovat allekirjoittaneet työ-

ja elinkeinoministeriö (TEM), Kuntaliitto ja Energiavirasto.

▪ Kunta liittyy sopimukseen allekirjoittamalla liittymissopimuksen 

Energiaviraston kanssa.

▪ Motiva vastaa sopimuksen käytännön toimeenpanosta, 

alueelliset energianeuvojat tukevat toimintaa.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus KETS
− faktoja
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Lisätietoa: 

energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi 

businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/aineistot-ja-ohjeet/kunta-ala/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki


Vuotuinen CO2-vähenemä 25 kilotonnia 
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Päästövähenemä vastaa henkilöautolla 

ajamista maapallon ympäri noin 4 000 

kertaa. 

S O P I M U K S E L L A  VA I K U T T AV U U T T A

Päästövähenemä vastaa noin 9 600 

kuution tai 9,6 miljoonan kevytpolttoöljylitran 

polttamista. 

Energiansäästö yhteensä 149 GWh/a, mikä 

vastaa noin 7 500 sähkölämmitteisen 

omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta 

(20 MWh/v). 



Kustannussäästö vuosina 2017-2019 oli 9,7 milj. euroa 
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Säästö tarkoittaa keskimäärin yli 26 000 

euroa vuoden jokaisena päivänä. 

S O P I M U K S E L L A  VA I K U T T AV U U T T A

40 % liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien 

yhteensä asettamista energiansäästötavoitteista 

vuodelle 2025 on saavutettu vuoden  2019 

lopussa voimassaolevalla säästöllä. 

Kattavuus väkiluvusta: 

nyt (joulukuu 2020) 75 % Suomen 

väestöstä.



Mukana olevat kunnat
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Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 
(KETS) liittyneet 2017‒2025 (106 kuntaa)
Päivitetty 9.2.2021

Mukana myös 11 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

▪ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kurkkaa energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

ajankohtainen liittymistilanne!

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/sopimukseen-liittyneet/
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Eri alojen energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen 

keino täyttää EU:n tiukat energiatehokkuusvelvoitteet 
Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) ja sen muutos (2018/2002 (EED)

▪ Sopimustoiminnalla saavutetut säästöt kattavat selvästi yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 

7 artiklan velvoitekauden 2014−2020 mukaisesta sitovasta kansallisesta 

energiansäästötavoitteesta.

▪ Sopimustoiminnan tavoitteena on kattaa yli puolet myös energiatehokkuusdirektiivin 7 

artiklan uuden velvoitekauden 2021−2030 mukaisesta sitovasta kansallisesta 

energiansäästötavoitteesta.
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Energiatehokkuusdirektiivi asetti velvoitteen

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN
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Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimijat

Kunnat
Yhdys- ja 

vastuuhenkilö

Kaupungit
Yhdys- ja 

vastuuhenkilö

Kuntayhtymät
Yhdys- ja 

vastuuhenkilö

Motiva
Käytännön toiminta

Alueellinen energianeuvonta (maakunnittain)

Maakunnassa energianeuvonnan toteuttaminen, yhtenä

kohderyhmänä kunnat

Energiavirasto
Vastuulla toiminnan tehokas organistointi ja valvonta

Työ- ja elinkeinoministeriö
Rahoitus ja yhteistyö



Lisätietoa
Energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

sopimustulokset.fi

kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

https://www.Energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi
https://www.sopimustulokset.fi/
mailto:kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi


Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) 

Kuntapäättäjäinfopaketin
jalkautussuunnitelma



▪ Materiaalit

▪ Tavoite

▪ Kohderyhmä

▪ Toimenpiteet ja aikataulu

▪ Roolitukset ja tehtävät

▪ Yhteystiedot
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Infopaketin jalkauttamissuunnitelma sisältää seuraavat tiedot
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▪ A4-yleisesite

▪ Saatavissa painokelpoisena pdf:nä ja digiversiona nettiin

▪ Kalvosarjat

▪ Tiivis kalvosarja

▪ Kunta-alan sopimukseen liittyneelle kunnalle laajempi kalvosarja

▪ Kunta-alan sopimukseen liittymättömälle kunnalle laajempi kalvosarja

▪ Materiaalit löytyvät energiatehokkuussopimusten verkkosivuilta: linkki
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Materiaalit

pp.kk.vvvv

Kuntapäättäjäinfopaketin jalkautussuunnitelma

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/aineistot-ja-ohjeet/kunta-ala/markkinointiaineistot/


▪ Vahvistaa kuntapäättäjien tietoutta kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta, sen 

vaikuttavuudesta, hyödyistä ja linkityksestä niin kunnan hiilineutraalisuustyössä kuin koko 

kunnan energiatehokkuustoiminnassa.

▪ Saattaa asia tutuksi uusille kuntapäättäjille, joille kunta-alan sopimustoiminta on 

entuudestaan tuntematonta.
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Tavoite
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▪ Uudet valitut kuntapäättäjät (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakuntien edustajat)

▪ Kunnan työntekijät
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Kohderyhmä
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▪ Aineistojen julkaiseminen (helmikuu)

▪ Aineistoista viestintä 

▪ Nosto useampaan KETS-uutiskirjeeseen 

▪ KETS-yhdyshenkilöille sähköposti, jossa kerrotaan tarkemmin siitä kuinka infopakettia on ajateltu 

hyödynnettäväksi. Ehdotuksia KETS-yhdyshenkilöiden omista toimenpiteistä ja tiedoksi alueellisten 

energianeuvojien mahdolliset tempaukset kyseisen kunnan alueella.

▪ Juttu Kuntaliiton uutiskirjeeseen (aikataulu tarkentuu myöhemmin).

▪ Sposti tietopaketista Kuntaliiton energia-asiantuntijasähköpostilistalle, ilmasto-sähköpostilistalle sekä 

mahdollisille muille Kuntaliiton kohdennetuille spostilistoille, kuten teknisen johdon -lista, kuntapäättäjä -lista 

jne. (aikataulu tarkentuu myöhemmin).

▪ Alueellisille energianeuvojille EV/Teams + jalkauttamissuunnitelma mukaan + erityisesti heidän toivottu 

roolinsa.

▪ Luuppi -podcast

▪ Nettiin bannerin teettäminen, hyödynnetään esitteessä ollut kuvaa; tukee kokonaisuutta
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Toimenpiteet ja aikataulu 1/4
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Kuntapäättäjäinfopaketin jalkautussuunnitelma



▪ Infowebinaari x 2 

▪ Infowebinaari alueellisille energianeuvojille ja KETS-yhdys- ja vastuuhenkilöille (tämä käynnissä juuri nyt ☺ )

▪ Tavoite: kertoa mistä on kyse ja miten toivomme alueellisten energianeuvojien ja kuntien materiaaleja hyödyntävän

▪ Webinaari uusille kuntapäättäjille, ”Kuntapäättäjän työkalut kunnan hiilineutraalitavoitteiden saavuttamiseksi”

▪ Järjestetään syksyllä, kohderyhmänä uudet valitut kuntapäättäjät ja tarvittaessa myös kuntaorganisaation toimijat 

▪ Webinaarin järjestäminen yhdessä Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskus Syken Hinku-verkoston kanssa.

▪ Ajankohta: Energiansäästöviikolla 41, torstaina 14.10. kellonaika vielä auki

▪ Kuntapäättäjien kontaktointi – vaihtoehtoiset toimintamuodot

▪ Alueelliset energianeuvojat

▪ KETS-yhdyshenkilöt
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Toimenpiteet ja aikataulu 2/4
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▪ Kuntapäättäjien kontaktointi – vaihtoehtoiset toimintamuodot, alueelliset energianeuvojat:

A. Markkinoida infowebinaaria alueen kunnissa

B. Osallistua kunnanvaltuuston koulutustilaisuuksiin; tällöin kannattaa miettiä puheenvuoron sisällön 

kohdentaminen kuntakohtaisesti – jutteleeko energiatehokkuudesta vai esimerkiksi laajemmin 

hiilineutraalisuudesta, peilaten esimerkiksi kunnan strategisia tavoitteita.

C. Olla yhteydessä kunnan KETS-yhdyshenkilöihin, joiden kanssa mahdollisesti yhdessä miettiä realistiset 

toteutusmuodot infopaketin jalkauttamiseen.

D. Nostaa infopaketti esille alueen omassa KETS-foorumissa tai vastaavassa yhteistyöryhmässä.

▪ Mikäli tämä olisi potentiaalinen toimintamuoto, niin toivomme tästä tällöin tietoa myös Motivaan, Okariinalle. 
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Toimenpiteet ja aikataulu 3/4
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▪ Kuntapäättäjien kontaktointi – vaihtoehtoiset toimintamuodot, KETS-yhdyshenkilöt:

A. Viedä kunnan energiatehokkuus-/ilmasto-/hiilineutraalisuus-/resurssiviisaus-/kestävän kehityksen 

työryhmään asialistalle keskustelu siitä, kuinka KETSissä mukana olosta tiedotetaan uusia kuntavaaleissa 

valittuja päättäjiä.

▪ Esimerkiksi sisällyttää energiatehokkuuden esille tuomisen uusille kuntapäättäjille pidettävien koulutusten yhteyteen.

▪ Esimerkiksi ehdottaa yhteistyössä alueellisen energianeuvojan kanssa järjestettävää tietoiskua yms.

B. Markkinoida kunnan sisällä syksyllä järjestettävää infowebinaaria

Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen sidosryhmien järjestämiin muihin tilaisuuksiin.
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Toimenpiteet ja aikataulu 4/4
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▪ Motiva

▪ Materiaalin tuottaminen ja siitä viestintä

▪ Kontaktointi ja tuki alueellisille energianeuvojille sekä KETS-yhdyshenkilöille

▪ Alueellisiin tilaisuuksiin osallistuminen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

▪ Motiva välittää kuntapäättäjiin kohdistuvista toimista tiedon KETS-vuosikellossa ja alueellisten neuvojien 

Teamsissä sekä käy siellä keskustelua neuvojien kanssa.

▪ Alueelliset energianeuvojat

▪ Yhteydenpito Motivaan ja KETS-yhdyshenkilöille sen osalta mitä toimenpiteitä koetaan järkeväksi toteuttaa 

joko ominaan tai jonkin jo kunnassa toteutettavan tilaisuuden/koulutuksen yms. yhteydessä.

▪ KETS-yhdyshenkilöt

▪ Asian esille nostamisen omassa kunnassa ja miettimisen mahdollisista toimenpiteistä.

▪ Tunnistaa, että tässä on saatavilla tukea alueellisilta neuvojilta ja/tai Motivalta.
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Roolitukset ja tehtävät
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Motivassa:

▪ Kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta ja infopaketin jalkauttamistoimenpiteissä Okariina 

Rauta, okariina.rauta@motiva.fi ja p. 041 524 7621

▪ Infopaketin viestinnällisistä toimista Sirpa Mustonen, Sirpa.mustonen@motiva.fi ja p. 050 370 

6741
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Yhteystiedot
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Kuntapäättäjäinfopaketin jalkautussuunnitelma

Keskustelu

1. Padletiin yksilötyöstö
2. Kommenttien peukutus
3. Yhteinen läpikäynti



KIITOS ☺


