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Energiakatselmustoiminta Suomessa 2021

Mikro- ja pk-yritykset, kunnat ja 
kuntayhtymät, seurakunnat ja säätiöt

Vapaaehtoinen

Valtio tukee Motivan-mallin mukaan
toteutettuja energiakatselmuksia

Suuret yritykset

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret 
yritykset tekemään yrityksen 

energiakatselmuksen neljän vuoden välein

Ei tukea. Energiavirasto valvoo lain 
toteutumista yrityksissä

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka
•työntekijämäärä on yli 250 tai
•liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.
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ENERGIAKATSELMUSMALLEJA ERI TARPEISIIN

Kiinteistön energiakatselmus
yleisimmin käytetty katselmusmalli, joka soveltuu tavanomaisella tai 

vaativalla tekniikalla varustetulle palvelurakennukselle.

Teollisuuden energiakatselmus tai -analyysi 
keskittyy myös tehdaspalvelujärjestelmien sekä analyysi tuotantoprosessin 

energiatehokkuuden parantamiseen.

Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus ja -analyysimalli
Soveltuu erityisesti pk-teollisuudelle

MUUT MALLIT:
▪ Energiakatsastus

▪ Kiinteistön käyttöönottokatselmus

▪ Kiinteistön seurantakatselmus 

▪ Prosessiteollisuuden energia-analyysi

▪ Voimalaitoksen energia-analyysi

▪ Kaukolämpökatselmus

www.motiva.fi/energiakatselmus
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VALTION ENERGIATUKI(*

PK-YRITYSTEN JA KUNTIEN ENERGIAKATSELMUKSIIN
Tuen osuus energiakatselmuksen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista

(* TUKIPROSENTIT VUONNA 2021

50 % 40 %

Valtion tuki  

energiatehokkuussopimukseen liittyneille

Valtion tuki muille tukikelpoisille
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ENERGIAKATSELMUKSISSA HAVAITUT 

säästömahdollisuudet

Energiakatselmukset3.11.2021
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Täsmäkatselmuksen pilotointi 2021-2022

Olemassa oleva katselmustoiminta säilyy ennallaan, kuten kaikki katselmusmallit.

Täsmäkatselmuksen pilotointi tulee rinnalle vaihtoehdoksi yksityiselle sektorille.

PERINTEISET MOTIVAN MALLIN MUKAISET 

KATSELMUKSET

TÄSMÄKATSELMUS 2021-2022

KYLLÄ KYLLÄ
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Täsmäkatselmuksen pilotointi 2021-2022

• Pilotointiaika on 16.8.2021-31.12.2022. Tukihakemukset sisään viimeistään 15.8.2022.

• Pilotoinnin kohderyhmänä mikro- ja pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt sekä pienten kuntien

liikelaitokset.

• Täsmäkatselmuksia voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat lisäksi

suorittaneet täsmäkatselmuksen verkkokurssin hyväksytysti. 

• Täsmäkatselmus on energiakatselmus, joka tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, 

energiansäästöön, uusiutuvan energian käytön kasvattamiseen tai muuten vähähiilisyyden 

saavuttamiseen kohteen energiankäytössä.

• Ei tarvitse kattaa kaikkea energiankäyttöä vaan voidaan kohdistaa vain ja ainoastaan todelliseen 

katselmointitarpeeseen.

• Käytännössä ei vaatimuksia toteutus- tai raportointitavalle, -mallille tai sisällölle em. määrittelyjen 

lisäksi. Motivaan toimitetaan raportti ja täytetty päätaulu-excel.

• Valtion tuki 40 % tai 50 % kustannuksista. Tuet välillä 800…11 000 €. Tuen hakemisen ja excelin 

täytön arvioitu ajankäyttö 2-3 h. 

• Miksi et toteuttaisi raameihin mahtuvaa selvitystarvetta tuetusti täsmäkatselmuksena?
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Perinteiset katselmusmallit vs. täsmäkatselmus

PERINTEISET

Kokonaisvaltainen, kaikki energiankäyttö

Mallikohtaiset ohjeet tarkasteluille

Määrämuotoiset raportointivaatimukset

Tavoitteena energiansäästötoimien 

löytäminen ja esittäminen

Tuen hakeminen Business Finlandilta

Raportin ja päätaulu-excelin toimitus 

Motivaan

Maksatuksen raportointi Business 

Finlandille

TÄSMÄKATSELMUS

Valitut osakokonaisuudet

Toteutustapa vapaa 

Raporttimuoto ja sisältö vapaa

Tavoitteena energiansäästötoimien 

löytäminen ja esittäminen

Tuen hakeminen Business Finlandilta

Raportin ja päätaulu-excelin toimitus 

Motivaan

Maksatuksen raportointi Business 

Finlandille
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Täsmäkatselmuksen pilotointi 2021-2022

• Kaikki tieto, linkit ja verkkokurssi löytyvät koottuna

www.motiva.fi/tasmakatselmus

Jos ei selviä materiaalista, kysykää rohkeasti!

Tomi.kiuru@motiva.fi, (0)9 6122 5009

KIITOS!
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Energiatehokkuussopimukset

2017–2025



ELINKEINOELÄMÄ │ KUNTA-ALA │ KIINTEISTÖALA │ ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

▪ Kattava vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta on käynnistynyt Suomessa jo 

vuonna 1997 

▪ Sopimustoiminta on tuottanut toivottuja tuloksia 

▪ Sopimuskausi vuosille 2017–2025 käynnissä

▪ Sopimuksiin liittyneet (4/2021):   649 yritystä, 6746 toimipaikkaa ja 119 kuntaa/ kuntayhtymää

▪ Sopimuksessa mukana lähes 60 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä.
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ENERGIANSÄÄSTÖ-

SOPIMUKSET 

1997–2007

ENERGIATEHOKKUUS-

SOPIMUKSET 

2008–2016

ENERGIATEHOKKUUS-

SOPIMUKSET 

2017–2025



Energiatehokkuussopimukset Suomen ensisijainen valinta 
EED toimeenpanossa 

▪ Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää 

EU:n tiukat energiatehokkuusvelvoitteet 

▪ Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) (EED)

▪ Sopimustoiminnan tulosten on tavoitteena kattaa yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 

toimeenpanokaudella 2021−2030 direktiivin 7 artiklan mukaisesta sitovasta kansallisesta 

energiansäästötavoitteesta. 

▪ Vapaaehtoiset sopimukset ovat vaihtoehto uudelle kansalliselle lainsäädännölle tai muille 

uusille pakkokeinoille 

▪ Suomea sitovien energiatehokkuusvelvoitteiden toimeenpano onnistuu vapaaehtoisin keinoin 

vain, jos sopimustoiminta on kattavaa ja täyttää asetetut tavoitteet energiankäytön 

tehostumisesta
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:FI:PDF
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Energiatehokkuussopimustoi
minta
Pien- ja rivitalojen lämpöpumput

Liikennepolttoaineiden
verotus/henkilöautot

Tuettu energiakatselmustoiminta

Maatilojen
energiatehokkuustoimenpiteet

Energiatehokkuussopimustoi
minta – Asiakkaat 
Raskaan kaluston massa- ja
mittamuutokset

▪ Suomen sitova 25.6.2020 ilmoitettu 
EED artikla  7 mukainen 
kumulatiivinen tavoite vuonna 2030 
105 TWhkum

▪ Ilman ilmoitettuja vähennyksiä 
…130 TWhkum

▪ 25.6.2020 komissiolle ilmoitetut 
toimenpiteet ja niiden EED Art. 7 
kumulatiivinen säästöarvio vuonna 
2030 yht. 155,1 TWhkum

▪ EED Art. 7 kumulatiivisen laskentavan 
vuoksi velvoitekauden ensimmäisinä 
vuosina 2021−2023… toteutuva 
säästö kriittistä tavoitteen 
saavuttamiseksi vuonna 2030

Energiatehokkuussopimustoiminnan rooli 
keskeinen 2030 tavoitteiden saavuttamisessa

Suomen EED* artikla 7 toimeenpanoon 

25.6.2020 ilmoitetut toimenpiteet 2021−2030

* Energiatehokkuusdirektiivi (EU) 2018/2002

TWhkum

%
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ENERGIATUET 2021
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Harkinnanvarainen tuki, myöntäminen perustuu aina 
tapauskohtaiseen harkintaan.

• Selvityshankkeet (Motiva-malliset katselmukset) – vain pk-
yritykset

• Energiansäästö- ja –tehokkuusinvestointihankkeet

• Tavanomainen teknologia – Energiatehokkuussopimukseen 
kuuluvat yritykset

• Uusi teknologia – kaikki yritykset

• Uusiutuvan energian investointihankkeet – kaikki yritykset

Uuden teknologian investointeihin korotettu 
tukimahdollisuus kaikilla yrityksillä.

Kaikki energiatuet haetaan Business Finlandista.

Lisätietoja: Business Finland - Energiatuki

Energiakatselmukset

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki


ENERGIATUKI 

SÄÄSTÖHANKKEILLE 2021 
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Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät 

investoinnit vuonna 2021 (tavanomainen teknologia)

• 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille 

ja yhteisöille.

• 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.

• 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille 

yrityksille ja yhteisöille, 

kun käytetään ESCO-palvelua.

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään 

tapauskohtaisesti korotettua tukea (+5 %) myös 

energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja 

kunnille.
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ENERGIATUKI UUSIUTUVAN 

ENERGIAN HANKKEILLE 2021 
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Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2021

• Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10 %
• Lämpöpumppuhankkeet * 15 %
• Aurinkolämpöhankkeet 20 %
• Kaatopaikkakaasuhankkeet 15 %
• Pienvesivoimahankkeita ei rahoiteta
• Pientuulivoimahankkeet 20 %
• Pien-CHP-hankkeet 15 %
• Aurinkosähköhankkeet 20 %
• Biokaasuhankkeet 25 %
• Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 50 %

(* pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, 

joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja

Energiakatselmukset



ENERGIATUEN MUITA 

PERIATTEEITA 
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• Energiakatselmuksissa tai muissa selvityksissä todettuihin ja 

raportoituihin säästöinvestointeihin suhtaudutaan positiivisesti: 

perusteet, tekninen kuvaus, arvioidut säästöt, investoinnit jne.

• Tukea myönnetään vain investoinneille tai niiden osille, joiden 

toteutumiselle tuella arvioidaan olevan tärkeä merkitys.

• Tuettavan energiansäästöhankkeen suora takaisinmaksuaika 

oltava karkeasti 3-10 vuotta.

• Tuettavan hankkeen minimikoko on 10 000 euroa. Hanke voi 

koostua myös pienempiä investointeja sisältävästä paketista, 

jonka keskimääräinen takaisinmaksuaika asettuu hyväksyttäviin 

rajoihin.

• Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen 

tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää aikaisintaan 

rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin. Tuella on 

oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.
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www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos!

https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy

