Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus

Yrityksen liittymisasiakirja
Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma
Liittyvä yritys:__________________________________________________________________________
Yrityksen nimi
liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen teollisuuden yleiseen toimenpideohjelmaan ja sitoutuu toteuttamaan tässä asiakirjassa liitteenä
olevaa toimenpideohjelmaa. Kohderyhmä on kuvattu toimenpideohjelman kohdassa 1.2.
Yritys liitetään Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, kun Keskusliitto on todennut Yrityksen toimittaman allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja sen liitteenä olevat liittymistiedot asianmukaisiksi ja on toimittanut
niistä jäljennöksen merkittäväksi liittymisrekisteriin.
Sopimuksen toteuttaminen
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Yritys
• liittää toimenpideohjelmaan sen kohdan 1.3 mukaisesti pääsääntöisesti kaikki Suomessa toimivat toimipaikat ja niiden energiankäytön
• asettaa liittyessään toimenpideohjelman kohdassa 2.2 määritellyllä tavalla ohjeellisen energiansäästötavoitteen vuosille 2020 ja 2025, jonka toteutumista seurataan toimenpideohjelmassa kuvatulla tavalla
• sitoutuu omalta osaltaan toteuttamaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta liitteenä olevan
toimenpideohjelman kohdassa 3.4 ”Yrityksen velvoitteet” kuvatulla tavalla.
Yrityksen irtisanoutuminen, erottaminen sekä irtautuminen
Yrityksen liittyminen on voimassa 31.12.2025 saakka, ellei yrityksen irtisanoutumista (kohta 5.1), erottamista
(kohta 5.2) tai irtautumista (kohta 5.3) koskevista syistä muuta seuraa. Lisäksi Yrityksen liittyminen raukeaa,
mikäli toimintaympäristön tai toimintaolosuhteiden olennaisista muutoksista johtuen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus tai sen liitteenä oleva toimenpideohjelma irtisanotaan.
Muut ehdot
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukselle vuosille 2020 ja 2025 asetettujen ohjeellisten energiansäästötavoitteiden saavuttamista seurataan ja tarvittaessa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen johtoryhmä valmistelee ehdotukset tarvittavista muutoksista, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa
epätodennäköiseltä.
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä
toimenpideohjelman velvoitteiden laiminlyönti aiheuta mahdollisen yrityksen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksesta erottamisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia kuin mitä toimenpideohjelman kohdissa 5.1 ja 5.2 on valtion tuista mainittu.
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen sopimusosapuolet ja tähän toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset pyrkivät toimimaan siten, että sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuvat.
Allekirjoitus
________________________________________ __

______________________________________________

Paikka ja aika

Yrityksen allekirjoitus

_______________________________________________
Nimen selvennys
Täytetty liittymisasiakirja ja liittymistiedot toimitetaan ohjeen mukaan (kts. viimeinen sivu) sähköisesti tai
1
paperisena (allekirjoitettuna kahtena kappaleena) Elinkeinoelämän keskusliitto ry:lle.
Keskusliitto täyttää:
Liittyminen hyväksytty (pvm)

Liittymisnumero

Hyväksyjän allekirjoitus

Nimen selvennys

1

Liittymisasiakirjan toinen kappale palautetaan yritykselle hyväksynnän jälkeen.

14.10.2016

Liittymistiedot

Liittymistiedot
1

Yritys
Yritys
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
www-sivut
Y-tunnus
1

Yrityksen päätoimiala Tilastokeskuksen TOL2008 luokituksen mukaisesti 3:n numeron tarkkuudella:
TOL2008-luokka

2

Energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilö2
Nimi
Tehtävänimike
Toimipaikka
Postiosoite

3

3
3

Postinumero

Postitoimipaikka

3

Puhelin
Matkapuhelin
Sähköposti

3

Yrityksen toimipaikat
Yritys sisällyttää Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti kaikki Suomessa
toimivat toimipaikat.
Toimipaikkojen lukumäärä tässä toimenpideohjelmassa yhteensä_______
Yrityksen toimipaikat ja niiden vastuuhenkilöt sekä päätoimialaluokka (TOL 20081) eritellään tämän
liitteen lopussa olevassa taulukossa. Sopimuksen mukainen vuosiraportointi tapahtuu toimipaikoittain.

1

Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL2008 http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
Sopimuksen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä tämän toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa
sekä Yrityksen toimipaikkojen vastuuhenkilönä ellei niitä ole erikseen määritetty.
3
Mikäli Yrityksen energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilön toimipaikan tiedot ovat samat kuin edellä olevan
yrityksen vastaava tieto, ei tätä kohtaa tarvitse täyttää.
2

14.10.2016
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4

Sopimukseen liitettävä energiankäyttö4 vuodelta __________5
Yritys sisällyttää toimenpideohjelman kohdan 1.3 mukaisesti sopimukseen pääsääntöisesti kaikki
Suomessa toimivat toimipaikat ja niiden energiankäytön.
Sähkö

MWh

Lämpö + kaukokylmä
Polttoaineet

6

Yhteensä

5

MWh
MWh
MWh

Ohjeelliset energiansäästötavoitteet vuosille 2020 ja 2025
Yritys asettaa ohjeellisen määrällisen energiansäästötavoitteen (MWh) kaudelle 2017–20257.
Jos Yritys on ollut mukana energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2008–2016, ja haluaa hyödyntää
vuosina 2014–2016 toteuttamiaan energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoitujen
toimenpiteiden säästöjä, Yritys voi vaihtoehtoisesti asettaa ohjeellisen energiansäästötavoitteen
(MWh) kaudelle 2014–20258.
Yritys asettaa alla ohjeellisen energiansäästötavoitteen (MWh) sopimuskaudelle 2017–2025:
Yritys asettaa alla ohjeellisen energiansäästötavoitteen (MWh) sopimuskaudelle 2014–2025:

Yrityksen sopimuksen mukainen7, 8 ohjeellinen määrällinen energiansäästötavoite (MWh) vuosille 2020
ja 2025 lasketaan alla olevaan taulukkoon kohdassa 4 esitetystä liittymistilanteen energiankäytöstä
yhteensä.
Sopimuskaudelle 2017–2025 asetettavat energiansäästötavoitteet:
Välitavoite vuodelle 2020 - ei aseteta 8/2019 ->
Kokonaistavoite vuodelle 2025

-

9

MWh

MWh

-

11

%

Tavoite vähintään 4 %9

%

Tavoite vähintään 7,5 %

10

4

Tässä kohdassa esitetään kaikkien toimipaikkojen energiankäyttö (sähkö, lämpö ja polttoaineet) yhteensä.
Taulukossa esitettyjen energiatietojen vuosi. Tiedot ovat Yrityksen viimeisimmän liittymishetkellä käytettävissä
olevan normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden tietoja.
6
Esimerkiksi öljy, maakaasu, hake (Huom! polttoaineilla tuotettu lämpö ei sisälly kohtaan ”Lämpö”). Polttoaineiden
muuntokertoimina käytetään Tilastokeskuksen julkaisemia tehollisia lämpöarvoja (vuoden 2017 julkaisu:
http://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2017/html/suom0017.htm ).
7
Yritys asettaa vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4
prosenttia vuodelle 2020. Yrityksen energiankäytön ei edellytetä tavoitevuosina 2020 ja 2025 olevan sopimukseen
liitettyä lähtötilannetta alhaisempi.
8
Yritys asettaa vähintään 10,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2014–2025 ja välitavoitteen 7
prosenttia vuodelle 2020. Yrityksen energiankäytön ei edellytetä tavoitevuosina 2020 ja 2025 olevan sopimukseen
liitettyä lähtötilannetta alhaisempi.
5

9

Elokuun 2019 jälkeen liittyneiden ei tarvitse asettaa välitavoitetta vuodelle 2020.

10

Huom! Kokonaistavoite vuodelle 2025 on 10,5 prosenttia kohdassa 4 esitetystä energiankäytöstä, mikäli yritys
asettaa tavoitteen kaudelle 2014–2025.
11

Esimerkiksi, jos energiankäyttö yhteensä (kohta 4) on 1 000 MWh ja tavoite asetetaan sopimuskaudelle 2017–
2025, on Yrityksen kokonaistavoite vuodelle 2025 vähintään 7,5 % eli 75 MWh – vastaavasti kaudelle 2014–2025
vähintään 10,5 % eli 105 MWh.

14.10.2016

2(4)

Liittymistiedot

6

Energiatehokkuussopimusten vuosiraportointi – energiatiedot

Pyydämme Motiva Oy:lle valtuutusta luovuttaa vuosittain Tilastokeskukselle Elinkeinoelämän
energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 vuosiraportointiin kerätyt energiatiedot (sähkö, lämpö ja
polttoaineet) käytettäväksi tilastointitarkoituksiin. Valtuutus mahdollistaa kerättyjen energiatietojen
hyödyntämisen Tilastokeskuksen teollisuuden energiatilastoinnissa ja tilastoinnin kattavuuden
parantamisessa ja sen tavoitteena on myös yrityksille kohdentuvan päällekkäisen tiedonantotaakan
vähentäminen.
Tilastokeskuksen tietojen käsittelyä ja salassapitoa koskevat periaatteet löytyvät tilastolaista.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280

Valtuutus
Myönnämme Motiva Oy:lle luvan luovuttaa Tilastokeskukselle vuosittain energiatehokkuussopimuksen
vuosiraportointiin kerätyt energiatiedot (sähkö, lämpö ja polttoaineet) käytettäväksi Tilastokeskuksen
tilastojen tuotannossa. Valtuutus on voimassa vuoden 2026 loppuun, ellei sen irtisanomisesta erikseen
kirjallisesti ilmoiteta Motiva Oy:lle 12 ja Energiavirastolle 13.

□

Kyllä, annamme valtuutuksen

Emme myönnä Motiva Oy:lle lupaa luovuttaa energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointiin kerättyjä
energiatietoja (sähkö, lämpö ja polttoaineet) Tilastokeskukselle.

□

Emme anna valtuutusta

Allekirjoitus

_______________________________

_________________________________

Paikka ja aika

Yritys

_____________________________________

________________________________________

Allekirjoitus

Nimen selvennys

12
13

seuranta-apu@motiva.fi
kirjaamo@energiavirasto.fi
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Toimipaikan nimi
Toimipaikan vastuuhenkilön nimi ja sähköpostiosoite

TOL2008 3 nroa

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Mikäli toimipaikkojen lukumäärä ylittää 14, tätä sivua voi kopioida yrityksen tarpeen mukaan.
14

Päätoimiala Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL2008 mukaisesti
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
15
Mikäli toimipaikkakohtaista vastuuhenkilöä ei nimetä, toimii kohdassa 2 ilmoitettu sopimuksen vastuuhenkilö myös
ko. toimipaikan vastuuhenkilönä.
14.10.2016
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OHJE

Liittymisasiakirjan täyttö, hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Kun haluat liittyä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen teollisuuden yleiseen toimenpideohjelmaan, täytä tämä oman toiminta-alueesi liittymisasiakirja (Yrityksen liittymisasiakirja + liittymistiedot) kaikkien tietojen osalta
Sen jälkeen lähetä liittymisasiakirjahyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Vaihtoehtoja on kaksi:
- perinteinen paperinen allekirjoitus tai
- sähköiset allekirjoitukset
Perinteinen paperinen allekirjoitus
Ota yrityksen nimenkirjoitusoikeuksilla olevalta henkilö(i)ltä allekirjoitus ja lähetä liittymislomake kahtena
kappaleena osoitteeseen:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry/Energiatehokkuussopimus, PL 30, 00131 HELSINKI
EK:ssa tiedot tarkistetaan, tarvittaessa otetaan yhteyttä ja lomake allekirjoitetaan, minkä jälkeen hakija saa
oman kappaleensa takaisin ja EK toimittaa tiedon liittymisestä Motivaan.
Sähköiset allekirjoitukset
Lähetä täytetty, mutta allekirjoittamaton liittymisasiakirja sekä allekirjoittajan tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) sähköpostilla EK:lle (kati.ruohomaki@ek.fi ja ek@ek.fi.)
Tietojen tarkastuksen jälkeen EK ry luo liittymisasiakirjasta sähköisesti allekirjoitettavan asiakirjan Visma
Sign-palveluun ja lähettää ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen/siin allekirjoituspyynnön (henkilölle/henkilöille, joilla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus) ja linkin allekirjoitettavaan dokumenttiin Visma
Sing -palvelussa. Myös EK:n edustajat allekirjoittavat lomakkeen Visma Signissa.
Liittyjällä ei tarvitse olla käyttöoikeuksia Visma Sign -palveluun, koska allekirjoittaja kirjautuu palveluun
pankkitunnuksilla. Visma Sign -palvelun käyttöohjeen löydät täältä.
Yritys on liitetty Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, kun liittymisasiakirja on allekirjoitettu yrityksen ja EK ry:n toimesta.
Allekirjoittaja voi ladata Visma Sign’ista hyväksytyn liittymisasiakirjan, joka toimitetaan myös sähköpostitse
liittymisasiakirjassa nimetylle yhteyshenkilölle. Liittymisasiakirjan nimessä on liittymisnumero, jota käytetään esimerkiksi energiatukien hakemisessa.
Huom! Liittymisasiakirjassa on viitattu toimenpideohjelmaan, jossa esitetään ne toimenpiteet ja velvoitteet, joita yritys sitoutuu noudattamaan liittyessään energiatehokkuussopimukseen. Toimenpideohjelma
on ladattavissa verkkosivulta https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/sopimus/#sopimukset-toimenpideohjelmat-ja-liittymisasiakirjat

