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Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa keskeisiä EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden toimeenpanossa. Ministeriöiden, toimialaliittojen, yritysten
ja yhteisöjen välisillä vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla edistetään
energiatehokkuuden toteutusta. Sopimustoimintaan liittyvä energiatehokkuustoimenpiteiden raportointi on tärkeä osa Suomen energiansäästön raportointia
EU:lle. Nykyiset energiatehokkuussopimukset solmitaan kaudelle 2017 – 2025
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen osapuolina ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto sekä Suomen Kuntaliitto.
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen ulkopuolella on liittyjän kokonaan tai
osittain omistama energian tuotanto, siirto ja jakelu tai vastaavat toiminnot. Liittyjä sitoutuu myötävaikuttamaan, että nämä toiminnot liittyvät niitä koskeviin
elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiantuotantoa ja/tai energiapalveluja koskeviin toimenpideohjelmiin.
Kunnan energiatoimittaja Oulun energia Oy ja jakelutoimija Caruna Oy ovat liittyneet energiatehokkuussopimuksiin.
Kunnan osittain tai kokonaan omistamat vuokra-asuntoyhtiöt ja asumisoikeusyhtiöt on tarkoitus sopimukseen solmimisen myötä liittää ensisijaisesti kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan (VAETS).
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen sopimuskausi 2017-2025 kattaa kaksi
jaksoa: sopimusjakso 2017-2020 (4 vuotta) ja sopimusjakso 2021-2025 (5 vuotta),
yhteensä 9 vuotta.
Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet
Liittyvä kunta sisällyttää energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen osaksi käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä tai toimintasuunnitelmia.
Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi liittyjä sitoutuu, kun se on teknisesti
ja taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon
ottaen mahdollista:
- Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun.
- Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen.
- Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimien toteuttamiseen.
- Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa.

- Henkilökunnan kolutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään.
- Liittynyt kunta pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
- Liittynyt kunta raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen
liittyvistä tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään.
Jokainen energiatehokkuussopimukseen liittyvä kunta toteuttaa toimia omista
lähtökohdistaan ja sitoutuu tekemään parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi.
Liittyvä kunta sitoutuu laatimaan sopimuksen toimeenpanon mukaisen toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksytetään liittyjän vastuullisessa toimielimessä ja se toimitetaan viimeistään vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä
Motivaan.
Liittyjän tavoite
Liittyvä kunta asettaa liittyessään ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017-2025 ja välitavoitteen vuodelle 2020. Tavoitteen laskennassa käytetään viimeisimmän käytettävissä olevan kalenterivuoden tietoja.
Energiansäästötavoite ei ole sitova.
Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä ja tavoite vuodelle
2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä. Tavoitevuosina 2020 ja 2025 liittyjän
energiankäytön ei edellytetä olevan sopimukseen liittymistilannetta alempi.
Energiatehokkuussopimukseen liittyminen on maksutonta. Kustannuksia syntyy
energiatehokkuustoimenpiteiden ja - investointien toteuttamisesta, energiakatselmusten teettämisestä sekä vuosittaisesta raportoinnista. Kustannuksia ei ole
tässä vaiheessa arvioitu. Määrärahavaraukset tehdään vuosittain talousarvioesityksen yhteydessä.
Valtion tuki liittyneille
Valtio tukee tapauskohtaisesti uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja. Vain sopimukseen liittyneillä on jatkossakin mahdollisuus hakea valtion harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen
tekniikan energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Nykyisellä sopimuskaudella tuet kunta-alalla ovat olleet 50 % energiakustannuksista sekä 10-40 % investointi kustannuksista. Tukiprosentit vahvistetaan vuosittain valtion talousarvion
yhteydessä. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää kunnille tukea myös energiankäytön tehostamiskohteita kartoittavan Motiva-mallisen energiakatselmuksen
toteuttamiseen.
Valmistelija
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Esittelijä
Ehdotus

tekninen johtaja
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se esittäisi kunnanvaltuustolle Vihdin kunnan liittymistä Kuntien energiatehokkuussopimukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------------------------Kh 12.08.2019 § 126

Oheismateriaali

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunta liittyy Kuntien
energiatehokkuussopimukseen kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti. Sopimuskausi on 2017-2025 sisältäen kaksi sopimusjaksoa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunta liittyy Kuntien
energiatehokkuussopimukseen kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti. Sopimuskausi on 2017-2025 sisältäen kaksi sopimusjaksoa.

----------------------------------Kv 09.09.2019 § 36
Liitteet

- Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Vihdin kunta liittyy Kuntien energiatehokkuussopimukseen kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Sopimuskausi
on 2017-2025 sisältäen kaksi sopimusjaksoa.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että Vihdin kunta liittyy Kuntien energiatehokkuussopimukseen kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Sopimuskausi
on 2017-2025 sisältäen kaksi sopimusjaksoa.
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