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1 PERUSTIEDOT 

 

Hankkeen päätoteuttaja: ProAgria Keskusten Liitto ry (myöhemmin tekstissä Liitto) 
Tuensiirtokumppanit:  
Suomen metsäkeskus julkiset palvelut (myöhemmin tekstissä Metsäkeskus tai MK) 
ProAgria Etelä-Suomi ry (myöhemmin tekstissä ESU) 
Hankkeen nimi: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla, Energiatehokkuuden valtakunnallinen 
koordinaatiohanke 

Hanketunnus: 8373 

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020  

Toimenpide: 1. koulutus ja tiedonvälitys 
Alatoimenpide: 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet 
Hankkeen toteutusaika: 31.8.2015–31.8.2018 

 

 

2 YHTEENVETO HANKKEESTA  

 

2.1 Tiivistys 

Energiatehokkuuden koordinaatiohanke verkotti alan toimijoita, edisti energianeuvontaa ja 

energiaviestintää sekä lisäsi poliittisten ohjelmien viestintää kohderyhmille. Keskeisiä toimenpiteitä olivat 

hanketreffit ja aktiivinen uutis- ja energiaviestintä sekä webinaarit. Hanketreffien seurauksena syntyi uusia 

kumppanuuksia ja hankkeita ja avusti uusien hankkeiden suunnittelua ja käynnistämistä. Hankkeen 

viestinnän kotipesäksi luotiin energiatehokkaasti.fi-sivusto, jossa on 38 osiota ja yli kolme tuhatta linkitystä 

muihin tietolähteisiin ja uutisiin. Sivustolla on noin 9 000 toistuvaa käyttäjää. Suosituimpia sisältösivuja 

olivat tapahtumakalenteri, uutissivu sekä hankkeet ja kehittäjät- sivu. Energiatehokkuudesta kilpailukykyä -

fb-ryhmä viesti aktiivisesti ajankohtaisista asioista ja myös hanketoimijaverkosto viesti ryhmässä aktiivisesti. 

Tanskan ja Ruotsin innovaatioihin ja ohjauspolitiikkaan tutustuttiin opintomatkalla. Hanke teki yhteistyötä 

alueellisten hankkeiden kanssa. 

2.2 Tavoite 

Tavoitteena oli edistää energiatehokkuusdirektiivin ja maaseutuohjelman tavoitteiden toteutumista 
maatiloilla ja maaseutuyrityksissä energiatehokkuuden parantamisen ja ilmastotavoitteita tukevien 
investointien kautta. Tavoitteena oli myös syventää vuorovaikutusta ja tiedonvälitystä verkostoissa. Näitä 
tukemaan tavoitteena oli parantaa energiatehokkuuspalvelujen tunnettuutta, saatavuutta ja laatua sekä 
edistää vuorovaikutusta, tiedonvaihtoa ja osaamista hanketoimijoiden, energianeuvojien ja viranomaisten 
keskuudessa. Hankkeen tavoitteet oli määritelty jo haun yhteydessä. Energiatehokkuuden 
koordinaatiohanke toteutti osaltaan myös maatalous-ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia 
koskevaa toimialasopimusta vuosille 2016-2020. 
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2.3 Energiatehokkuuspalvelut ja kansalliset tavoitteet 

 
Neuvo 2020 -järjestelmän energianeuvojien valmiuksia tuettiin koulutuksilla, työvälineillä, 

viestintämateriaalilla ja välittämällä ajankohtaista tietoa alalta.  

Energianeuvojien koulutuswebinaareja järjestettiin 14 kpl. Lisäksi webinaareja jaettiin Motivan 

energianeuvojille ja vastaavasti toisin päin. Webinaarien aiheita olivat: energiasuunnitelmalaskuri ja 

testikäyttö, kuivamädätys, tehokas lämpötalous tuotantorakennuksissa, älykkäät sähköjärjestelmät, 

taloudellinen ajotapa, viljan kuivaus ja kuivuri-investointi, investointien rahoitus ja 

liiketoimintasuunnitelma, energiavirrat maatilalla ja ympäristössä, hiilitalous, aurinkoenergiainvestointi ja 

sen kannattavuus, energiatehokas olosuhdehallinta, maalämpö, biokattilan mitoitus ja biopolttonesteet. 

Kaikissa webinaareissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita sekä ehdotettiin vinkkejä Energiatehokkaasti.fi-

sivustolle. Webinaarien aineistot, tallenteet ja muistiinpanot jaettiin energianeuvojille. 

Neuvo 2020 -neuvojien käyttöön tehtiin Maatilan energiasuunnitelmalaskuri, joka toimii samalla ohjeen 

mukaisena Neuvo2020- Maatilan energiasuunnitelmaraporttina.  Ohjeistus ja testikäyttö olivat osa 

webinaarisisältöä. Esimerkkilaskelmia energianeuvojille ja muille kohderyhmille tehtiin myös 

aurinkoenergiasta ja biokaasulaitoksesta. Vuoden 2018 alussa valmistui julkaisu, jossa esitetään 14 

laskelmaa uusiutuvan energian investointien rakenteesta ja kannattavuudesta.  

KoneAgria-messuilla 2016  ja 2017 hanke järjesti 2 seminaaria, aiheina aurinkoenergiainvestoinnit ja niiden 

kannattavuus.  

Maaseudun yritysten energiapalvelujen tarvetta, muotoa ja kiinnostavuutta sekä niiden haasteita käsiteltiin 

eri palavereissa Trafin, Energiaviraston, Koneyrittäjien liiton ja Motivan kanssa. Kevennetty 

energiakatselmus on valmisteilla Motivassa ja Energiavirastossa.  

Energiasuunnitelman viestintään tehtiin esittelyaineisto, ja energiasuunnitelmista ja 

energiatehokkuussopimuksista viestittiin kaikilla hanketreffeillä ja lukuisissa muissa tilaisuuksissa. 

Energiatehokkaasti.fi-sivustolla on välineisiin, energian käyttöön, laskureihin, videoihin, 

rahoitusmahdollisuuksiin ym. liittyviä sivuja 22 kpl. Näillä sivuilla on yhteensä 496 linkkiä aineistoihin ja 

sivustoihin. Laskureita oli elokuun 2018 lopussa 42 ja videoita 63. Rahoitukseen liittyviä sivuja on 5 ja ne 

sisältävät 73 linkkiä muihin tietolähteisiin.  

Energiatehokkaasti.fi-sivustolle koottiin lisäksi keskeiset strategiset ohjelmat sekä linkkejä keskeisiin 

sivustoihin tai julkaisuihin energian ja ympäristön näkökulmasta. Näihin aiheisiin liittyviä sivuja on 5 ja ne 

sisältävät 107 linkkiä muihin tietolähteisiin. 

Ajankohtaisitiedotteet viestivät erityisesti rahoituksen, strategiaohjelmien ja energiatehokkuuden uutisia. 

Ajankohtaistiedotteita laadittiin 40 kappaletta. 
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2.4 Verkostojen ja toimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen 

 
Energianeuvojat ovat tyypillisesti osa energiatehokkuuden kehittäjäverkostoa, mutta hankkeissa toimii 

paljon muitakin energia-alan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Useat eri rahoituslähteet kehittävät 

energiatehokkuutta, ja alueiden välillä on suuria eroja kehittäjien yhteistyön toimivuudessa.  

 

Hanketreffit ja verkostotapahtumat 

 
Hanke järjesti kehittäjien tapaamisia, Energiatehokkuuden hanketreffejä, 12 kpl. Yksi hanketreffeistä 

järjestettiin yhteistyössä Vilma-hankkeen kanssa ja nimike oli tuolloin Kiertotalouden hanketreffit. 

Tapaamisia järjestettiin Oulussa (2), Seinäjoella (2), Joensuussa (2), Jyväskylässä, Vantaalla, Kaarinassa, 

Loviisassa, Kuopiossa ja Mikkelissä. Hanketreffien aiheena olivat Energiatehokkuuden koordinaatiohankeen 

palvelut, energiapalvelut, alueellinen hanketoiminta ja hanketoiminta muualla. Alkuaikoina hanketreffien 

ohjelmassa tutustuttiin energiatehokkuussopimuksen tehneisiin yrityksiin tapahtuman alueella, mutta 

aikataulusyistä myöhemmillä hanketreffeillä tästä luovuttiin. Hanketreffeille osallistui yhteensä 201 

henkilöä. 

Lisäksi hanke osallistui 17 muuhun hanketoimijoiden tapaamistilaisuuteen ja esitteli hankkeen palveluita ja 

ajankohtaisia asioita maaseudun energiatehokkuuden osalta.  

Hankkeet ja kehittäjät kartalla 

 
Hankkeessa perustettiin hanketoimijoiden verkottamiseksi ja yhteydenoton helpottamiseksi Hankkeet ja 

kehittäjät kartalla -karttapalvelu. Hankekartalla jäsennetään hankkeiden alueellisuutta ja teemoja 

visuaalisesti. Hanketoimijoita pyydettiin ilmoittamaan hankkeita kartalle, samoin kuin ehdottamaan sopivia 

vierailukohteita. Kartalle on ilmoitettu 128 hanketta ja 39 energiakohdetta. Kartalle on merkitty myös 

HINKU-kunnat.  

Hankkeet ja kehittäjät -sivulla on linkitys yhteensä 6:een hankkeita ja energiakohteita kokoavaan palveluun: 

Hankekartta (koordinaatiohankkeen palvelu), Maaseutu 2020 -hankerekisteri, Sitran kiertotalouden 

kiinnostavimmat -palvelu, Energiakokeilut.fi, Uuden energian yritykset (Energiamurros.fi) ja Green Energy 

Cases (Motiva).  

Energiatehokkaasti.fi-sivustolla on 4 erityisesti kehittäjien verkottumista ja yhteistyötä palvelevaa sivua ja 

niillä 186 linkkiä. 

Opintomatka Tanskaan ja Ruotsiin 

Hanke järjesti opintomatkan 1.–3.12.2016. Matkalla tutustuttiin kaasu-sähkö-hybridibusseihin, uusiutuvan 

energian voimalaitoksiin ja energiatehokkuuspalveluihin yrityksissä ja maatiloilla.  

http://energiatehokkaasti.fi/sites/energiatehokkaasti/files/matkaraporttitanskajaruotsi1.-3.12.2016_002_20_12_2.pdf
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Uutiskirjeet 

Uutiskirjeet ja -koosteet palvelivat erityisesti tiedonvälitystä ja yhteistyötä. Ne viestivät myös strategisista 

asioista kuten lausuntopyynnöistä, rahoituksesta, ohjelmavalmisteluista, energiatehokkuussopimuksista ja 

hankkeiden tuloksista, kyselyistä yms. Uutiset jäsenneltiin tyypillisesti seuraavilla otsikoilla; Ohjaus ja 

rahoitus, Kehitystoiminta, Uusiutuva energia, Bio- ja kiertotalous, Energia ja ympäristö sekä Markkinat. 

Jakelu oli yli 2000 vastaanottajaa, mutta tietosuojadirektiivin voimaantullessa eMaileri-sovelluksen kaikki 

viestintä alistettiin aktiivisen uudelleen tilaamisen periaatteelle, jonka jälkeen jakelu on ollut suppeampi. 

Uutiskirjeitä tehtiin 59 kappaletta. Uutiskoosteissa julkaistiin yhteensä 1602 uutislinkkiä. 

 

Tulevia tapahtumia -tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteri palveli erityisesti hanketoimijoita ja kehittäjiä. Tapahtumakalenterin ilmoitukset 

linkitettiin suoraan alkuperäiselle ilmoitussivulle, jolloin tapahtumailmoittaja sai hyvää näkyvyyttä.  

Tapahtumakalenterista poistettua historiaa ja julkaistuja tapahtumia oli elokuun lopussa yhteensä 815. 

Kalenteria päivitettiin ilmoituksin ja seuraamalla kymmeniä muita sivustoja. Tapahtumakalenteri oli 

Energiatehokaasti.fi-sivuston suosituin sivu, yli 10 % verkkovierailuista kohdistui tapahtumasivuun.  

  

Fb-ryhmä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä 

Verkoston näkökulmasta aktiivisin alusta oli Facebook-ryhmä, johon jokainen jäsen voi tehdä päivityksiä 

toteutuneesta toiminnasta, kyselyjä jne. Koordinaatioryhmän ulkopuolisia päivityksiä ryhmässä oli 125 ja 

hankkeen tekemiä päivityksiä 221 kappaletta.  
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3 HANKKEEN TAVOITTEET 

3.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

Hankkeen tavoitteena oli edistää energiatehokkuusdirektiivin ja maaseutuohjelman tavoitteiden 
toteutumista maatiloilla ja maaseutuyrityksissä. Energiatehokkuuden keskeisinä näkökulmina ovat yritysten 
kannattavuus ja Suomen ilmastotavoitteet. Tärkeimpiä keinoja erityisesti energiatehokkuuden edistämisen 
kannalta ovat tietämyksen siirto, neuvonta, investoinnit fyysiseen omaisuuteen sekä yhteistyötoimenpiteet. 
Maaseutuohjelman lisäksi huomioitiin muut kansalliset kehittämisohjelmat sekä toimialakohtaiset 
tavoitteet, kuten maatalous-ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia koskeva toimialasopimus vuosille 
2016-2020, jonka osana energiatehokkuuden koordinaatiohanke oli.  

3.2 Hankkeen keinolliset tavoitteet  

 

Maaseutuohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin tavoitteiden toteutumisen edistäminen 

energiapalvelujen tunnettuutena, saatavuutena ja käyttönä maatiloilla ja maaseudun 

yrityksissä.  

• Markkinointiviestintä 

• Julkaisujen, selvitysten, esitteiden ja tiedotusmateriaalien kokoaminen, tuottaminen ja 
päivittäminen aiheista energiatehokkuus, energiantuotanto ja energiapalvelut.  

• Energiapalvelujen kehittäminen muiden kuin maatalousyritysten käyttöön yhteistyössä muiden 
koordinaatiohankkeiden kanssa jo olemassa olevia järjestelmiä, kuten energiakatselmuksia ja 
energiatodistuksia hyödyntäen.  

• Neuvo 2020 -järjestelmän energianeuvojien valmiuksien kehittäminen ja päivittäminen kattamaan 
myös maaseudun yritysten energiatehokkuustyö.  

 

Alan verkostojen ja toimijoiden, kuten alueellisten hanketoimijoiden viestinnän ja yhteistyön 

syventäminen.  

• Tuottaa alueellisten hankkeiden käyttöön viestinnällistä sisältöä energiatehokkuuspalveluista, 
energiasta ja mahdollisuuksista tuettuihin investointeihin. 

• Edistää tiedonkulkua hanketoimijoiden ja energia-alan toimijoiden välillä.  

• Maaseutuohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin tavoitteiden toteutumisen edistäminen 
investointeina energiatehokkuuteen, resursseja säästävään ja uusiutuvan energian käyttöönottoa 
edistävään teknologiaan, innovaatioihin ja ravinteiden kierrätykseen maatiloilla ja maaseudun 
yrityksissä.  

 

Maaseutuohjelman tavoitteiden ja keinojen sekä valtakunnallisen energiatehokkuus-politiikan 

linjauksista viestiminen hanketoimijoille ja alueellisille rahoittajille sekä 

kehittämistarpeiden viestiminen ruohonjuuritasolta hanketoimijoille ja päättäjille. 

• Toimia tarvittaessa hallinnon asiantuntijana energiatehokkuustyön seurannassa ja raportoinnissa. 
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Kuva 1. Hankkeen kohderyhmät, asiasisällöt ja tavoitteet. 

 
Hankkeen tavoitteet oli määritelty jo haun yhteydessä. Pääpaino hankkeessa oli energiatehokkuuden 
aikaisempaa suurempi huomioiminen yritysten toiminnassa ja investoinneissa. Tärkeää oli alusta asti ottaa 
selvää, mitä maaseuturahaston alueellisissa hankkeissa tapahtuu ja millaisia hankkeita on ja verkottaa 
toimijoita keskenään.  
 
Koordinaatiohankkeen päätarkoitus oli edistää hankkeiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Alueellisilla 
tilaisuuksilla oli tarkoitus lisätä toimijoiden parempaa keskinäistä tuntemista ja välittää tietoa poliittisesti 
tärkeistä kehittämistavoitteista sekä muualla valtakunnassa tapahtuvasta kehittämistyöstä. Lisäksi 
tavoitteena oli selvittää kehittämistarpeita ja meneillään olevaa kehitystä. 
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3.3 Hankkeen tavoiteindikaattori koko hankeaikana 2015–2018 

 
 

4 HANKKEEN TOTEUTUS ja TULOKSET 

4.1 Toimenpiteet 

Hankkeen eri toimintoja yhdistävä viestintä  

Hankeen ei toimintoja yhdisti vahvasti yhteiset viestintävälineet; verkkosivut, tapahtumakalenteri, 
hanketreffit, fb-ryhmä, ajankohtaistiedotteet ja uutiskirjeet. 
 

Sähköisten julkaisujen, videoiden ja laskureiden kokoaminen  

• Substanssitiedon kokoaminen Energiatehokkaasti.fi-kotisivuille (38 sivua, 2480 linkkiä) (Liitto) 

• Viestinnällinen sisältö hanketoimijoiden käyttöön (Liitto) 

• Uutiskirjeet (Liitto) 

• Hanketreffit (Liitto, MK) 

• Sosiaalinen media (Liitto, MK) 

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla oli tiedonvälityshanke, jonka viestintä ja toiminta 

määräytyi vahvasti Mavin, MMM:n ja ELY-keskusten linjauksista. Sisältöä suunniteltiin myös Energiaviraston 

ja Motivan kanssa.  Viestintä jaksotettiin teemoihin, joissa huomioitiin ajankohtaisia teemoja ja 

kampanjoita. Hankkeessa viestittiin useilla sähköisillä kanavilla, tapahtumissa, seminaareissa ja hankkeen 

hanketoimijoille järjestämissä tilaisuuksissa. Eri viestintäkanavat profiloituivat palvelemaan hankkeen 

tavoitteita erilaisin painotuksin. Nämä on kuvattu taulukossa 2. 

 
Taulukko 1. Hankkeen viralliset indikaattorit ja toteutuminen  

  Tavoite 
Toteutunut  

yhteensä 2015 2016 2017 2018 

Julkaistu materiaali (sis. verkkojulkaisut)  
lukumäärä 70 375 0 150 166 59 

Tuettujen infotilaisuuksien lukumäärä 10 39 1 16 16 6 

Tuettujen esittelytilaisuuksien lukumäärä,  
verkostotapahtumat 18 22 2 9 6 5 
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Hankkeen kotisivusto toimi keskeisenä viestintäkanavana kaikille kohderyhmille. Hankkeen esittelysivu 

löytyy myös Maaseutu.fi-sivustolta. 

Kaikkien koordinaatiohankkeiden viestinnällisiä linjauksia ja vinkkejä käytiin läpi Maaseutuverkoston 

järjestämässä viestintäkoulutuksessa. Koordinaatiohankkeen luonteen vuoksi, ja myös viestinnän 

asiantuntijoiden linjausten mukaisesti, oli tarkoituksenmukaista perustaa hankkeen viestinnälliseksi 

kotipesäksi oma sivusto, Energiatehokkaasti.fi. Edullisimmiksi ja käytettävyydeltään toimivimmaksi 

ratkaisuksi osoittautui erilaisissa näyttelyissä Exoven ProAgrialle tekemä näyttelysivusto-formaatti. Sen 

tekniseen ylläpitoon oli jo olemassa osaaminen, ja se on ylläpidoltaan edullinen. Domainin omistaa 

ProAgria Keskusten Liitto. Energiatehokkaasti.fi-sivusto on kaikille avoin, ja se toimii aineistopankkina sekä 

kotipesänä myös hankkeiden ja energiakohteiden karttapalveluille. Sivustossa on 38 osaa. 

Taulukko 2. Hankkeen keskeiset viestintätoimet ja mitä hankkeen tavoitteita ne ensisijaisesti palvelevat. 

kpl Energianeuvonta Verkostot ja yhteistyö

Hallinto ja poliittiset 

tavoitteet

Energiatehokkaasti.fi-sivusto 38

Energiatehokkaasti.fi-sivustolla linkkejä 3271

Hanketreffit 12

Sidosryhmäpalaverit ja tilaisuudet* 7

Viranomaistilaisuudet ja työpajat** 19

Koneagria -messuosasto 2

Farmari-messuosasto 1

Esittely muilla messuilla***** 5

Uutiskirjeet 59

Ajankohtaistiedotteet 40

Tapahtumakalenteri 815

fb-ryhmä, päivitykset 221

fb-ryhmä, muiden päivitykset 125

Lausunnot lakiluonnoksiin, ohjelmiin, kriteereihin*** 4

Energianeuvojawebinaarit 15

Aineistot  energiawebinaarista 15

Uusiutuvan energian investointiesimerkit -julkaisu 1

Hanke-karttapalvelu, hankkeet 128

Hanke-karttapalvelu, kohteet 39

Tanska&Ruotsin matka 1

Energiatehokkaasti.fi-kortit 4000

Seminaarit KonoAgria-messuilla 2

Kutsut/pyynnöt ilmoittaa hanke tai kohde kartalle 320

Haastattelut hanketoiminnasta tai kehittämistarpeista**** 8

kysely hanketoiminnasta 130

kysely kehittämistarpeista 130

opinnäytetyön apuohjaus, koneryrittäjän energialaskelma 1

* , MTK, HAMK, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Valio, Koneyrittäjien liitto, VNK

** LEADER-ryhmät, Ely (Hämeenlinna, Helsinki, Pietarsaari, Oulu, Noormarkku, ), Trafi, Energiavirasto, Motiva, TEM

***KAISU, ILUC-direktiivi, laki biopolttoaineiden edistämisestä, elintarvikkeiden kestävyyskriteerit

**** Lappeenranta, Iisalmi, Oulu, Kuopio, Saarijärvi

***** Liperin leipäpäivät, Pohjanmaan suurmessut, Sarka-messut, Silva-metsänäyttely, Ravinnekierrätyksen innovaatioleiri 10-11.4,2018

Palvelee ensisijaisesti 

Palvelee myös tätä osa-aluetta  

 

http://energiatehokkaasti.fi/
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Taulukko 3. Energiatehokkaasti.fi-sivut ja sivujen linkit 

Sivun nimi 
Sisältö; linkit 

(kpl) 

Laskurit 

42 

Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta  

63 

Energiapalvelut 

17 

Energiatehokkuussopimukset 

4 

Energiatuet yrityksille 

12 

Uusiutuvat tuotantopanokset 

19 

Energiavarat ja hankinta 

27 

Kotieläintuotanto ja energia  

11 

Energiatehokkuus maatilalla ja tuotannossa 

15 

Konetyö ja energia 

12 

Viljan kuivaus ja säilöntä 

21 

Arki ja asuminen 

48 

Rakentaminen 

22 

Bioenergia 

38 

Tuulienergia 

21 

Liikenne, polttonesteet ja kaasut  

27 

Aurinkoenergia 

17 

Maatilan energiaratkaisut 

8 

Maatilojen energiapalvelut - Neuvo 2020 

11 

Energiapalvelut yrityksille 

13 

Rahoitus 

19 

Investointituet energiasta maatiloille 

17 

Energiayrittäjyys 

15 

Etusivu 

19 

Ajankohtaista tietoa ja julkaisuja  

21 

Uutisia energiasta  

1602 

Hanketreffit ja tilaisuudet 

142 

Tilastoja  

10 

Energia ja ympäristö 

44 

Uutiskirjeet 

13 

Ajankohtaista  

21 

Hankkeen toteuttajat 

6 

Hankkeet ja kehittäminen 

10 

Maakuntien kehittämisohjelmat 

24 

Maaseutuohjelma 

8 

Strategiset ohjelmat ja tiekartat 

10 

Yhteystiedot 

27 

Tulevia tapahtumia 815 

Linkkejä yhteensä 3271 
 

 

 

http://energiatehokkaasti.fi/content/laskurit
http://energiatehokkaasti.fi/content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
http://energiatehokkaasti.fi/nayttelyvieraille
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuussopimukset
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatuet-yrityksille
http://energiatehokkaasti.fi/content/uusiutuvat-tuotantopanokset
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiavarat-ja-hankinta
http://energiatehokkaasti.fi/content/kotielaintuotanto-ja-energia
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuus-maatilalla-ja-tuotannossa
http://energiatehokkaasti.fi/content/konetyo-ja-energia
http://energiatehokkaasti.fi/content/viljan-kuivaus-ja-sailonta
http://energiatehokkaasti.fi/content/arki-ja-asuminen
http://energiatehokkaasti.fi/content/rakentaminen
http://energiatehokkaasti.fi/content/bioenergia
http://energiatehokkaasti.fi/content/tuulienergia
http://energiatehokkaasti.fi/content/liikenne-polttonesteet-ja-kaasut
http://energiatehokkaasti.fi/content/aurinkoenergia
http://energiatehokkaasti.fi/content/maatilan-energiaratkaisut
http://energiatehokkaasti.fi/content/maatilojen-energiapalvelut-neuvo-2020
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiapalvelut-yrityksille
http://energiatehokkaasti.fi/media
http://energiatehokkaasti.fi/content/investointituet-energiasta-maatiloille
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiayrittajyys
http://energiatehokkaasti.fi/
http://energiatehokkaasti.fi/nayttelyntarjonta
http://energiatehokkaasti.fi/content/uutisia-energiasta
http://energiatehokkaasti.fi/content/hanketreffit-ja-tilaisuudet
http://energiatehokkaasti.fi/content/tilastoja
http://energiatehokkaasti.fi/content/energia-ja-ymparisto
http://energiatehokkaasti.fi/content/uutiskirjeet
http://energiatehokkaasti.fi/ajankohtaista
http://energiatehokkaasti.fi/yhteistyokumppanit
http://energiatehokkaasti.fi/naytteilleasettajille
http://energiatehokkaasti.fi/content/maakuntien-kehittamisohjelmat
http://energiatehokkaasti.fi/content/maaseutuohjelma
http://energiatehokkaasti.fi/content/strategiset-ohjelmat-ja-tiekartat
http://energiatehokkaasti.fi/yhteystiedot
http://energiatehokkaasti.fi/content/tulevia-tapahtumia
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Ajankohtaista tietoa ja julkaisuja (21) 

Maatilojen energiapalvelut – Neuvo 2020 (11) 

Energiapalvelut yrityksille (13) 

Laskurit (42) 

Uutisia energiasta (1602) 

Arki ja asuminen (48) 

Laskurit (42) 

Videoita energiasta ja 
energiatehokkuudesta (63) 

Rakentaminen (22) 

Bioenergia (38) 

Tuulienergia (21) 

Hanketreffit ja tilaisuudet (142) 

Liikenne, polttonesteet ja kaasut (27) 

Uusiutuvat tuotantopanokset (19) 

Aurinkoenergia (17) 

Energiavarat ja hankinta (27) 

Maatilan energiaratkaisut (8) 

Energiayrittäjyys (15)  

Uutiskirjeet (13) 

Kotieläintuotanto ja energia (11) 

Energiatehokkuus maatilalla ja 
tuotannossa (15) 

Konetyö ja energia (12) 

Tilastoja (10) 

Viljan kuivaus ja säilöntä (21) 

Energia ja ympäristö (44) 

 

 

 

 

Maakuntien kehittämisohjelmat (24) 

Maaseutuohjelma (8) 

Strategiset ohjelmat (10) 

Etusivu (19) Energiapalvelut (17) Hankkeet ja kehittäminen (10) Rahoitus (19) 

Ajankohtaista (21) 

Yhteystiedot (27) 

Energiatehokkuussopimukset (4) 

Investointituet energiasta maatiloille (17) 

Energiatuet yrityksille (12) 

Tulevia tapahtumia (815 tapahtumaa 

vaihtelee) 
Kuva 2. Energiatehokkaasti.fi -sivuston 

rakennekuvaus, sisällöt ja linkit 

http://www.energiatehokkaasti.fi/nayttelyntarjonta
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/maatilojen-energiapalvelut-neuvo-2020
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiapalvelut-yrityksille
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/laskurit
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/uutisia-energiasta
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/arki-ja-asuminen
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/laskurit
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/rakentaminen
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/bioenergia
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/tuulienergia
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/hanketreffit-ja-tilaisuudet
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/liikenne-polttonesteet-ja-kaasut
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/uusiutuvat-tuotantopanokset
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/aurinkoenergia
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiavarat-ja-hankinta
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/aurinkoenergia
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiayrittajyys
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/uutiskirjeet
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/kotielaintuotanto-ja-energia
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuus-maatilalla-ja-tuotannossa
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuus-maatilalla-ja-tuotannossa
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/konetyo-ja-energia
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/tilastoja
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/viljan-kuivaus-ja-sailonta
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energia-ja-ymparisto
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/maakuntien-kehittamisohjelmat
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/maaseutuohjelma
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/strategiset-ohjelmat-ja-tiekartat
http://www.energiatehokkaasti.fi/
http://www.energiatehokkaasti.fi/nayttelyvieraille
http://www.energiatehokkaasti.fi/naytteilleasettajille
http://www.energiatehokkaasti.fi/media
http://www.energiatehokkaasti.fi/ajankohtaista
http://www.energiatehokkaasti.fi/yhteystiedot
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuussopimukset
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/investointituet-energiasta-maatiloille
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiatuet-yrityksille
http://www.energiatehokkaasti.fi/content/tulevia-tapahtumia
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Sivuston itsenäisenä osiona on tiedotesivu Ajankohtaista, joka toimi erityisesti viranomaisviestinnän 

kanavana ja muun muassa Motivan Energiansäästöviikon viestinnässä.  

Sosiaalisen median kanavana käytettiin Energiatehokkuudesta kilpailukykyä -fb-ryhmää matalan kynnyksen 

vuorovaikutusalustana, joka tavoitteli erityisesti hanketoimijoita ja energianeuvojia. Ryhmän jäsenet 

viestivät toiminnastaan aktiivisesti. Ryhmässä oli 10.8.2018 tilanteen mukaan 190 jäsentä ja noin 320 

päivitystä, joista kolmannes on ryhmän muiden jäsenten tekemiä. Ajankohtaista-tiedotteet linkitettiin myös 

fb-ryhmään ja uutiskirjeisiin.  

Sivuston sisällä toimiva tapahtumakalenteri palveli kaikkia kohderyhmiä, ja sinne päivitettiin 

viranomaissivustojen ja sidosryhmien sivuilta tapahtumia. Viikoittain käytiin läpi 17 tapahtumakalenteria ja 

harvemmalla syklillä 23 kalenterisivustoa. Tapahtumakalenterisivulla oli myös suora ilmoituslinkki 

tapahtumalinkin lähettämiseksi. Tapahtumakalenterista poistettua historiaa sekä julkaistuja tapahtumia oli 

elokuun lopussa 815 kpl. 

Uutiskirjeet toimitettiin eMaileri-ohjelmalla. Uutiset jäsennettiin aiheen mukaan, ja kirje palveli kaikkia 

kohderyhmiä. Uutiskirjeet linkkeineen siirrettiin myös Energiatehokkaasti.fi-sivuston Uutisia energiasta -

sivulle Energiatehokkaasti.fi>Uutisia energiasta, jonne uutishistoria arkistoitiin. Uutiskirjeisiin linkitettiin 

ajankohtaistiedotteita ja hankkeiden julkaisemia kyselyjä jne. Uutiskirjeitä julkaistiin 59 kappaletta 

hankkeen aikana, ja niissä on julkaistu tuhansia uutisia. Vastaanottajia kehotettiin lähettämään myös omia 

uutislinkkejä kirjeisiin, uutiskirjeessä oli tätä varten oma painike.  

Energianeuvoja-webinaareihin osallistui energianeuvojia ja hanketoimijoita, palvellen ensisijaisesti näitä 

kahta ryhmää, mutta koulutuksissa käytiin läpi myös strategisia poliittisia ilmasto- ja energiastrategioita. 

Webinaarit olivat kaikille avoimia, mutta kutsu lähetettiin energianeuvojille sekä ”RE-tilat 

(ammattikorkeakoulujen Ravinne- ja energiatehokas tila -hankkeen tiloille) ryhmälle käsiteltäessä Maatilan 

energiasuunnitelmaa ja siihen laaditun laskurin käyttöä. Webinaariaineistot (yhteenvedot, esitykset ja 

äänitallenteet) lähetettiin energianeuvoja-ryhmälle.  Webinaari avattiin myös Motivan energianeuvojille ja 

toisin päin, eli Motivan energianeuvoja-webinaarikutsut lähetettiin myös hankkeen kohderyhmälle. 

Energianeuvojille järjestettiin 14 webinaaria ja jaettiin kutsu kahteen Motivan energianeuvojien 

webinaariin. Energianeuvojien webinaareihin kutsuttiin asiantuntijoita ostopalveluna. 

Hanketoimijoita osallistavat uutiskirjeet olivat synkronisia kampanjoihin, viranomaisviestintään, 

ajankohtaisiin maatilojen ja maaseudun yritysten toimintaympäristöjen aiheisiin sekä investointitukien 

hakuaikatauluun nähden.  Hanke kokosi ja tuotti erilaisia sähköisiä aineistoja ja painettua materiaalia 

hanketoimijoiden viestintään. 

Hankkeen materiaalipohjat (ppt-esitykset, uutiskirjeet, soveltuvin osin some-ympäristö ja esitteet) tehtiin 

yhteneväisiksi ja tunnistettaviksi.  

Hankkeen itse järjestämien tilaisuuksien ja muissa tilaisuuksissa esiintymisien lisäksi hankkeessa 

osallistuttiin moniin tilaisuuksiin, joiden pääviesteistä kerrottiin fb-ryhmässä.  

KoneAgriassa oli tehty jo alustavaa kyselyä viljelijöille ja sidosryhmille siitä, millaiset palvelut, 

tiedonvälitysmenetelmät ja aiheet olisivat kiinnostavia. Lisäksi hanke järjesti aurinkoenergiaa käsittelevän 

seminaarin kaksilla KoneAgria-messuilla. 

http://energiatehokkaasti.fi/content/tulevia-tapahtumia
http://energiatehokkaasti.fi/content/uutisia-energiasta
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4.2 Energiatehokkuuspalvelujen käytön, tunnettuuden ja saatavuuden 

edistäminen  

Viestinnällinen materiaalisisältö 

• Ppt-esitys energiasuunnitelman toteuttamisesta (Liitto, ESU) 

• Hanketreffit 

• Videomateriaalit; energiapalvelut, energiatehokkuus (Liitto, Metsäkeskus, ostopalvelut) 
 

Hankkeessa tuotettiin Maatilojen energiapalveluja esittelevää markkinointimateriaalia käytettäväksi 

asiantuntijoille ppt-esityksinä, suppeampana ja laajempana ppt-esityksenä. Lisäksi energianeuvojien 

webinaariin tuotettiin neuvojien käyttöön Maatilan energiasuunnitelmaa esittelevää ja käyttöä opastavaa 

materiaalia.  

Taulukko 4. Viestinnän ja koulutusten teemat eri vuodenaikoina  

tammi–huhtikuu touko–elokuu syys–joulukuu 

 

Hukkalämpö tuotteiksi ja hyödyksi 

Ruokinta, valaistus ja 

lannanpoisto 

Energiatehokkuusinvestoinnit 

Ilmasto ja maaseutupoliittiset 

ohjelmat 

 

Verkostot ja toiminta näkyviin 

Taloudellinen ajo 

Lannan ja sivuvirtojen tehokas 

hyödyntäminen 

 

Energiapalvelut (ja saatavuus) 

Energiayrittäjyys 

Hukkalämpö tuotteiksi ja hyödyksi 

Sähkölaitteet 

 

 

 

 

Kuva 3. Kuvituskuvaa Energiatehokkaasti.fi -sivustolta Energiapalvelut. Kuva Kaisa Halme. 
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Hankkeessa oli tarkoitus tuottaa viestintämateriaalia energiatehokkuuspalveluista runsaammin. Koska 

LAMKin vetämässä Informe-hankkeessa tuotettiin energianeuvontaa markkinoivaa materiaalia, tämä 

osaltaan poisti koordinaatiohankkeelta tarpeen tuottaa vastaavaa aineistoa.  

4.2.1.1 Energiatehokkuus 

Maatilan energiasuunnitelmaa esitteleviä sähköisiä viestintätuotteita levitettiin monikanavaisesti (some, 

uutiskirjeet, viranomaisviestintä, alueellisten hankkeiden viestintä). Viestintä jaksotettiin teemoihin ja 

synergiamahdollisuudet MMM:n ja Mavin viestinnän kanssa hyödynnettiin. Kaikilla hanketreffeillä esiteltiin 

energiapalveluja ja niiden hyötyjä. 

Energiatehokkuuspalveluista viestittiin hankkeen sivuilla ja uutisissa sekä kaikilla hanketreffeillä. Lisäksi 

pyydettiin Energiaviraston edustajaa kertomaan Energiatehokkuussopimuksista. Edustajan estyessä 

käytettiin Energiavirastolta saatuja esitysmateriaaleja.  

Uutiskirjeissä viestittiin energiauutisten yhteydessä Energiatehokkuussopimuksesta ja sen 

mahdollisuuksista, kun yrityskohtaisia energiansäästöuutisia julkaistiin.  

Hanke julkaisi ja välitti kaikilla kanavillaan Informe-hankkeessa tuotettuja julkaisuja ja videoita energian 

tuottamisesta, säästämisestä ja energiapalveluista. 

Energiatehokkuuden mahdollisuuksista, energiatehokkuusinvestoinneista ja -ideoista viestittiin hankkeen 

omassa fb-ryhmässä ja LinkedIn-ryhmässä, jota päivitettiin aktiivisesti. Viestintäalustoja hyödynnettiin 

vuorovaikutteisena kanavana markkinoida myös hankkeiden tilaisuuksia.  

Ajankohtaisista ja teeman mukaisista aiheista kirjoitettiin soveltuvin osin myös Maaseutu.fi blogeihin ja 

uutisiin.  

Myös somessa viestittiin energiapalveluista, ja ne liitettiin ajankohtaisiin aiheisiin. Toisin sanoen kaikista 

energiasuunnitelman tarjoamista mahdollisuuksista ei viestitty yhtä aikaa. Verkostoja hyödynnettiin ja 

verkostoissa toimittiin mahdollisuuksien mukaan. 

Hankkeessa koottiin viestinnällistä materiaalia kuten tiedotteita ja videoklippejä hankkeiden viestintään ja 

uutiskirjeisiin. 

Taulukko 5. Energiatehokkaasti.fi -sivuston osat, jotka koskevat Energiatehokkuuspalveluja 

Sivun nimi Sisältö; linkit (kpl) 

Laskurit 40 

Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta  62 

Energiapalvelut 17 

Maatilojen energiapalvelut - Neuvo 2020 11 

Energiapalvelut yrityksille 13 

Rahoitus 19 

Energiatehokkuussopimukset 4 

Investointituet energiasta maatiloille 17 

Energiatuet yrityksille 12 

 195 
 

http://energiatehokkaasti.fi/content/laskurit
http://energiatehokkaasti.fi/content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
http://energiatehokkaasti.fi/nayttelyvieraille
http://energiatehokkaasti.fi/content/maatilojen-energiapalvelut-neuvo-2020
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiapalvelut-yrityksille
http://energiatehokkaasti.fi/media
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuussopimukset
http://energiatehokkaasti.fi/content/investointituet-energiasta-maatiloille
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatuet-yrityksille
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4.2.1.2 Energiatehokkuutta käsittelevien julkaisujen kokoaminen, päivittäminen ja 

tarvittavilta osin uusien tuottaminen. 

• Julkaisujen kokoaminen kotisivuille (kaikki, myös verkostot) 

• Työvälineet; Energiasuunnitelmalaskuri, Aurinkoenergian kannattavuuslaskelma, 
Ajankohtaistiedotteet (Liitto, Metsäkeskus) 

 

Hanke kokosi energiatehokkuuteen kiinteästi liittyviä julkaisuja ja tuotteita sekä julkaisupaikkoja hankkeen 

kotisivuille. Materiaaleja pystyi soveltuvin osin hyödyntämään myös Mavin, Motivan, MMM:n ja 

Energiaviraston viestinnässä ja vastaavasti hyödynnettiin ja välitettiin alan toimijoiden viestintää. 

Aineistojen kokoaminen jatkoi aikaisempien hankkeiden tuotteiden ja tulosten käyttöä ja elinkaarta. 

Aineiston selkeä jäsentely oli tärkeä osa vaikuttavuutta. Koottavia aineistoja olivat aikaisempien 

hankkeiden (Maaseudun energia-akatemia, Erkka, Ilmase, Teho jne.), Energiaviraston, energiatoimistojen ja 

Motivan aineistot ja linkitykset.   

Päivittämisessä ja uudistuotannossa hyödynnettiin energiatehokkuuspalveluissa (ml. katselmukset ja 

energiatodistukset) kertynyttä ja hyödynnettävissä ollutta tietoa kulutuksesta. Sivustolla on huomioitu 

myös epäsuorat energiapanokset.  

Energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvää aineistoa koottiin aihealueittain 

jäsennellyksi tiedoksi linkkeinä ja tiedostoina hankkeen sivulle.   

Energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvät laskurit ja työvälineet koottiin 

sivustolle käyttäen samaa jäsentelyä kuin muiden aineistojen kohdalla.   

Taulukko 6. Energian kulutukseen, uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvät sivut ja linkit. 

Sivun nimi linkkejä 

Laskurit 40 

Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta  62 

Uusiutuvat tuotantopanokset 19 

Energiavarat ja hankinta 27 

Kotieläintuotanto ja energia 11 

Energiatehokkuus maatilalla ja tuotannossa 15 

Konetyö ja energia 12 

Viljan kuivaus ja säilöntä 21 

Arki ja asuminen 48 

Rakentaminen 22 

Bioenergia 38 

Tuulienergia 21 

Liikenne, polttonesteet ja kaasut  27 

Aurinkoenergia 17 

Maatilan energiaratkaisut 8 

 388 
 

http://energiatehokkaasti.fi/content/laskurit
http://energiatehokkaasti.fi/content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
http://energiatehokkaasti.fi/content/uusiutuvat-tuotantopanokset
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiavarat-ja-hankinta
http://energiatehokkaasti.fi/content/kotielaintuotanto-ja-energia
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuus-maatilalla-ja-tuotannossa
http://energiatehokkaasti.fi/content/konetyo-ja-energia
http://energiatehokkaasti.fi/content/viljan-kuivaus-ja-sailonta
http://energiatehokkaasti.fi/content/arki-ja-asuminen
http://energiatehokkaasti.fi/content/rakentaminen
http://energiatehokkaasti.fi/content/bioenergia
http://energiatehokkaasti.fi/content/tuulienergia
http://energiatehokkaasti.fi/content/liikenne-polttonesteet-ja-kaasut
http://energiatehokkaasti.fi/content/aurinkoenergia
http://energiatehokkaasti.fi/content/maatilan-energiaratkaisut
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4.2.1.3 Energiatehokkuustyön laajentaminen; uusien energiatehokkuusmallien 

kehittäminen ja tuottaminen maaseudun yrityksille 

• Suunnittelupalaverit Energiaviraston, Trafin ja Koneyrittäjien Liiton kanssa (Liitto, ESU) 

• Koneyrittäjien liitolle tehdyn opinnäytetyön avustava ohjaus energiapalvelusta (Liitto) 

• Energiatehokkuussopimuksista viestiminen eri tilaisuuksissa (Liitto) 
 

Maaseudun muiden yritysten käyttöön esimerkiksi maaseutumatkailussa, elintarvikeyrittämisessä tai Green 

Care -palveluiden tuottamisessa ei ole erikseen räätälöityjä palveluja energiatehokkuuden osalta. 

Hankkeessa kartoitettiin nykyisen Energiatehokkuussopimuksen palveluita ja hyötyjä sekä selvitettiin 

Koneyrittäjien liiton sekä Energiaviraston kanssa energiapalvelujen kannustavuutta. Projektipäällikkö oli 

mukana ohjaamassa Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijan Jasper Laitisen opinnäytetyötä 

Koneyrittäjien liitolle.  

Hankkeessa suunniteltiin maatilan energiasuunnitelman tekemiseen soveltuva laskentapohja, joka on 

sovellettavissa maaseutuyrityskäyttöön. Laskuri huomioi kaikki EU:lle tehtävään maaraportointiin 

tarvittavat tiedot.  

Maaseudun muille kuin maaseutuyrityksille kohdennettujen energiapalvelujen tarpeita kartoitettiin 

keskustelemalla alan toimijoiden kanssa.  Työpajat toteutettiin kokouksina Koneyrittäjien liiton, 

Energiaviraston, Trafin ja Motivan kanssa. Kokouksissa pohdittiin kannustimia ja hyödynnettäviä osia 

esimerkiksi kuljetusyritysten vastuullisuusmallista ja energiakatselmusten ja maatilan energiasuunnitelman 

esitystavoista. Kevennetty katselmusmalli on ollut myös Energiaviraston sekä Motivan tavoitteena ja tämän 

prosessin on ilmoitettu olevan valmisteilla. Projektipäällikkö on ilmoittanut Energiaviraston Juha Toivaselle 

halukkuutensa olla mukana tässä kehitystyössä.  

Taulukko 7. Maaseutuyritysten energiapalveluihin ja energiatehokkuussopimuksiin liittyvät sivut ja 

linkitykset. 

Sivun nimi Linkkejä 

Laskurit 40 

Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta  62 

Energiapalvelut 17 

Energiatehokkuussopimukset 4 

Energiatuet yrityksille 12 

 135 
 

http://energiatehokkaasti.fi/content/laskurit
http://energiatehokkaasti.fi/content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
http://energiatehokkaasti.fi/nayttelyvieraille
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuussopimukset
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatuet-yrityksille
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4.2.1.4 Energiatehokkuuspalvelujen (Neuvo 2020) neuvojien valmiuksien 

lisääminen (myös yrityspalvelut)  

• Energiasuunnitelma-laskentapohja (Liitto, ESU, Metsäkeskus) 

• Osallistuminen demonstraatioihin ja niistä viestiminen fb-ryhmässä (Liitto, ESU, MK) 

• Opintomatka (Liitto, Metsäkeskus, ESU) 

• Koulutukset (Liitto, Metsäkeskus, ostopalvelut) 

• Videoklippien ja laskelmien kokoaminen kotisivuille (Liitto) 

 

Neuvo 2020 -järjestelmän energiapalvelujen tarjoajien valmiudet energianeuvontatyöhön vaihtelevat. 

Energianeuvontatyössä tärkeintä on tunnistaa keskeisimmät kehitettävät toiminnan alueet tilakohtaisesti ja 

tuntea ne kulutukseen vaikuttavat tekijät, joihin voidaan käytännössä vaikuttaa. Tällainen horisontaalinen 

ja läpileikkaava neuvontatyö vaatii valmennusta ja välineitä.  

Neuvojan on syytä tuntea tärkeimmät laiteratkaisut ja niiden kulutusvaikutus sekä esimerkiksi 

luomutuotannon, tilusrakenteen, säilöntämenetelmien, kasvivalintojen tai ruokintamenetelmien vaikutus 

energian kulutukseen ja profiiliin. Referenssit, hyvä työskentelytapa ja tyypillisten kriittisten alueiden ja 

toimintojen tunteminen auttavat näkemään kokonaisuutta, ja tätä voi tehokkaasti oppia perehtymällä 

käytännön esimerkkeihin.  Valmiuksia edistettiin webinaarien, aineistojen ja välineiden sekä opintomatkan 

avulla. Maaseutuverkoston kanssa pohdittiin energiasuunnittelijoille järjestettävää koulutuspäivää, mutta 

kuten muidenkin Neuvo2020 -koulutuspäivien kokemuksena on ollut, osallistujien saaminen 

valtakunnalliseen tapahtumaan oli todella vaikeaa. Maaseutuviraston edustaja Joel Karlsson piti sekä 

hyvinä että riittävinä koordinaatiohankkeen järjestämiä energianeuvojien webinaareja.  

Hankkeessa osallistuttiin hankkeiden järjestämiin käytännön demoihin, kuten biohiilidemoon Evolla, 

erilaiset työnäytökset jne. Demoista viestittiin fb-ryhmässä kuvin ja kuvauksin. Myös hyviä käytäntöjä 

energiatehokkuudesta ja energian tuotannosta vietiin Hankkeet ja kehittäjät kartalla -karttapalveluun.  
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Kuva 4. Energiasuunnitelmalaskuri 

tuotettiin energianeuvojille. Laskurissa 

automaattisesti päivittyvä raportti.  

Energiatehokkuuspalvelujen tuottajille järjestettävät webinaarit olivat kahden tunnin mittaisia ajankohtais- 

ja substanssitiedon katsauksia, ja niitä järjestettiin hankkeen aikana 14 kpl. Webinaarit olivat interaktiivisia 

ja kartoittivat neuvojien ideoita ja tarpeita sekä hyviä käytäntöjä. Webinaarien teemat olivat ennakoivasti 

linjassa viestintäsuunnitelmassa määriteltyjen kampanjoiden kanssa. 

Hanke jalosti energiatehokkuuspalvelujen toteuttamiseen mahdollisimman soveltuvia työvälineitä, 

olemassa olleita työvälineistöjä jalostamalla. Myös 

energiainvestointien suunnitteluun soveltuvia välineitä koottiin 

energianeuvojien käyttöön. Työkalukehitystä tehtiin soveltuvin osin 

ammattikorkeakoulujen kanssa.  

4.2.1.5 Maatilan energiasuunnitelmalaskuri  

Hanke tuotti Maatilan energiasuunnitelman tekemiseen soveltuvan 

laskenta- ja raportointipohjan. Laskelman käyttöä ja hyödyntämistä 

opastettiin webinaarissa esittely- ja opastustarkoituksessa. Tämän 

jälkeen laskuri jaettiin testikäyttöön käyttökokemuksien keräämiseksi. 

Palaute ja testikäyttö käsiteltiin omassa webinaarissa.  

Lisäksi energiasuunnitelmalaskuria ja maatalouden energiankäyttöä 

esiteltiin ammattioppilaitos Hyriassa Hyvinkäällä.  

4.2.1.6 Muita laskureita 

Hanke osallistui aktiivisesti Biomassa-atlaksen testikäytön 

edistämiseen, testikäyttöön ja kommentointiin, sekä Biomassa-

atlaksesta viestimiseen.  

Hankkeessa koottiin 42 laskuria. Ne olivat hankkeissa ja muuten 

Taulukko 8. Energianeuvoja-webinaarit, päivämäärät ja aihetta alustaneet asiantuntijat. Webinaareihin 

sisältyi aina myös ajankohtaisten asioiden tiivistys. 

aihe pvm Asiantuntija

Kuivamädätys 11.12.2015 Juha Luostarinen/Metener

Tehokas lämpötalous tuotantorakennuksissa 22.04.2016 Tapani Kivinen/Luke

Älykkäät sähköjärjestelmät 13.05.2016 Lauri Penttinen/Benet

Taloudellinen ajotapa 10.06.2016 Fredrik Ek/SLF

Viljan kuivaus ja kuivuri-investointi 02.09.2016 Tapani Jokiniemi/HY

Investointien rahoitus ja liiketoimintasuunnittelu 16.09.2016 Jyrki Isotalo/Finvera, Aulis Kuusela/Mavi

Energiasuunnitelma käytännössä 28.10.2016 Maarit Kari/ProAgria

Energiavirrat maatilalla ja ympäristössä 25.11.2016 Maarit Kari/ProAgria

Hiilitalous, energiasuunnitelmalaskuri 21.04.2017 Juhani Pyykkönen/Metsäkeskus

Aurinkoenergiainvestointi; rahoitus ja kannattavuus 28.04.2017 Erkki Väisänen/Tekes

Energiasuunnitelmaskurin testikäytön tulos 05.05.2017 Maarit Kari ja Esa Kinnunen (Liitto, MK)

Energiatehokas olosuhdehallinta, maalämpö 19.05.2017 Markus Jouppila/Lämpöässät, Antti Ruokolainen A-lab

Biokattilan mitoitus 08.09.2017 Juha Hiitelä/Biopisnestä Pirkanmaalla (MK)

Biopolttonesteet 29.09.2017 Seppo Mikkonen/Neste  
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julkisrahoitteisesti tuotettuja tai kaupallisia laskureita energian kulutuksesta, tuotannosta sekä 

hiilijalanjäljestä. 

 

 

4.2.1.7 Videot 

Muiden hankkeiden tuottamia videoita koottiin ja vietiin hankkeen kotisivulle 

Energiatehokkaasti.fi/videoita energiasta ja energiatehokkuudesta. 63 kappaletta. 

4.2.1.8 Opintomatka 

Ruotsissa on Suomea pidemmät perinteet energianeuvonnassa ja energiatehokkuuden arvioinnissa. 

Laskennan rajaukset on Suomessakin määritelty samassa linjassa Ruotsin mukaan. Myös taloudellisen ajon 

kouluttamisen konsepti on sovellettu Ruotsissa käytetystä mallista.  Tanskassa on puolestaan kehitetty 

uusiutuvaa energiaa ehkä monipuolisimmin koko Euroopassa. Lisäksi Tanskan olosuhteet ja 

energiamarkkinat vastaavat paremmin suomalaisia kuin Saksan tai Itävallan, jonne suurin osa energiaan 

liittyvästä hankematkailusta on kohdistunut.  

Hanke suunnitteli energianeuvojien koulutusmatkan Tanskaan ja Ruotsin Malmöhön marraskuussa 2017. 

Matkaraportti on luettavissa Energiatehokkaasti.fi/Hanketreffit ja tilaisuudet/matkaraportti.(Liite 1) 

Matkalla tutustuttiin energiatehokkuuspalveluihin maatilalla ja yrityksissä sekä hyvin monipuolisesti 

bioenergian tuotantoon: hake- ja olkiperäiseen sekä mädättämällä uusilla teknologioilla tuotettuun. 

Malmössä tutustuttiin kaasu-sähkö-hybridibusseihin ja niiden soveltuvuuteen esimerkiksi raitiovaunujen ja 

-linjojen korvaajana. Matkan suunnittelussa hyödynnettiin Biokaasusymposiumin kontakteja sekä 

tanskalaista konsulttia.  

Energianeuvojille suunniteltiin perustettavaksi Moodle-alusta koulutusmateriaaleille. Kuitenkin päädyttiin 

vähentämään sähköisiä alustoja, jotta niiden lukumäärä ei heikentäisi niiden vaikuttavuutta. 

 

4.3 Alan verkostojen ja toimijoiden, myös alueellisten hanketoimijoiden 

viestinnän ja yhteistyön syventäminen  

• Hanketreffit (Liitto, Metsäkeskus) 12 kpl 

• Uutiskirjeet (Liitto) 55 kpl 

• Aineistoja ja sisältöjä hankkeiden viestintään (Liitto, Metsäkeskus)  

• Hankkeissa tuotettujen aineistojen julkaiseminen ja jakaminen sivustoilla (Liitto) 

• Fb-ryhmä (Liitto, MK, hanketoimijat)  

• Hankekartta (128 hanketta ja 39 energiakohdetta) Liitto 
 

http://energiatehokkaasti.fi/content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
http://energiatehokkaasti.fi/sites/energiatehokkaasti/files/matkaraporttitanskajaruotsi1.-3.12.2016_energiatehokkuudesta_kilpailukykya_0.pdf
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Alueellisten hankkeiden viestintään tuotettiin kohdassa 4.1.2 mainittuja materiaaleja ja sisältöjä. Alueelliset 

hankkeet toimivat keskeisinä viestinviejinä omilla alueillaan esimerkiksi kampanjoiden edelleen välittäjinä.  

Hanketreffit 

Hanke kutsui alueellisia hanketoimijoita tapaamisiin kertomaan toiminnastaan ja tutustumaan oman alueen 

toimijoihin sekä muualla valtakunnassa tapahtuvaan toimintaan. Aluksi hanketreffit muodostuivat 

seminaarinomaisesta osuudesta, jossa koordinaatiohanke esitteli palvelujaan hankkeille, kannusti 

hyödyntämään tapahtumakalenteria, hankekarttaa ja ilmoittamaan aineistoja sivustolle. Lisäksi 

koordinaatiohanke esitteli maatalouden energiankäyttöä ja palveluja sekä 

energiatehokkuussopimustoimintaa. Hanketoimijat esittelivät omaa toimintaansa ja tuloksia. Iltapäivällä 

tutustuttiin yhteen tai useampaan energiatehokkuussopimusyritykseen. Myöhemmässä vaiheessa 

yritysvierailut jäivät pois, jotta päivä voitaisiin aloittaa hieman myöhemmin ja päättää aikaisemmin. 

Hanketreffejä järjestettiin 12 kappaletta. Lisäksi osallistuttiin muihin hanketoimijoiden tapaamisiin. 

Bioaika-näyttely (Bioaikarekka) kiersi Suomea kesällä 2017. Projektipäällikkö selvitti, voivatko alueelliset 

hanketoimijat tulla esittelemään Bioaikarekan yhteyteen omaa toimintaansa, lupa tähän saatiin. Hanke 

kokosi alueittain kiertueen aikataulun ja pysähtymispaikat sekä lähetti infokirjeen, hankkeen esitekortteja 

ja kannustuksen hyödyntää Bioaika-näyttelyä alueellisten toimijoiden omien tulosten esittelyyn. Infokirjeitä 

lähetettiin Mavin hankerekisterin ja hankkeen omien yhteystietojen perusteella noin 200 kpl. 

 

Kuva 5. Kuvituskuva Energiatehokkaasti.fi- sivustolta 

https://www.bioaika.fi/
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Taulukko 9. Hanketreffien paikkakunta, päivämäärä ja dokumentointi 

Paikkakunta Päivämäärä Dokumentointi

Hanketreffit Oulu 27.01.2016 ppt-aineisto ja linkit (pdf)

Hanketreffit Seinäjoki 28.01.2016 ppt-aineisto ja linkit (pdf)

Hanketreffit Vantaa 09.02.2016 ppt-aineisto ja linkit (pdf)

Hanketreffit Joensuu 11.02.2016 ppt-aineisto ja linkit (pdf)

Hanketreffit Jyväskylä 09.11.2016 ppt-esitys ja uutiskirje

Hanketreffit Mikkeli 10.11.2016 ppt-esitys ja uutiskirje

Hanketreffit Kuopio 11.11.2016 ppt-esitys ja uutiskirje

Hanketreffit Seinäjoki 21.11.2016 ppt-aineisto ja linkit (pdf)

Hanketreffit Joensuu 11.01.2017 ppt-esitys

Hanketreffit Oulu 21.03.2017 muistio

Kiertotalouden hanketreffit 01.02.2018 ppt-esitys, verkkosivut

Hanketreffit Loviisassa, kaakkois-suomi 27.04.2018 ppt- esitys ja muistio  

Taulukko 10a. Muut energianeuvontaa tai poliittisia tavoitteita palvelevat esittely- tai infotilaisuudet, 

joihin koordinaatiohanke osallistui esityksellä. 

Ympäristö Selite Päivämäärä

Työpaja koordinaatiohankkeiden esittely ELY-keskuksille 05.10.2015

Hanketreffit Osallistuminen ja hankkeen esittely Leader- vastaaville 27.10.2015

seminaari, Lammi ELY-Häme, alustus uusiutuva energia ja energiatehokkuus ja työryhmävetäminen 20.01.2016

seminaari, Noormarkku ELY-Satakunta, alustus energiatehokkuudesta  ja työryhmävetäminen, 02.02.2016

klinikka Maaseudun kehittämisen kevätpäivä, Hämeenlinna 12.03.2016

Hyria-ammattiopisto Energiasuunnitelman esittely aikuisopiskelijoille kulutuksen laskennan perusteet 23.03.2016

työpaja Energia- ja ilmastostrateginen workshop, TEM 04.05.2016resurssitehokkuus-työn valmistelu, 

Motiva/TEM Motivan kutsumana asiantuntijana 07.06.2016

KoneAgria- messut Aurinkoenergia-seminaari, luvitus ja mitoitus 07.10.2016

KoneAgria- messut Energiatehokkaasti.fi -sivuston esittely, energia-investointituet erityisesti, 6-8.10.2016 08.10.2016

kokous Trafil la Energiatehokkaasti.fi -sivusto ja hankkeen muut tiedotuskanavat 18.11.2016

tanska&ruotsi opintomatka tanskaa ja ruotsiin 1-3.12.2016 03.12.2016

ELY:n toimialapäivät, Uusiutuva energia Tietoisku Energiatehokkaasti.fi -sivustosta 08.12.2016

kokous Trafin kanssa Tikkurilassa Liikenteen vastuumallin esittely ja synergiamahdollisuudet 31.01.2017

kokous Energiavirasto ja kevyemmät energiapalvelut 27.02.2017

ELY-rahoitusinfo Energiahankkeiden toiminta ja energiatehokkaasti.fi-sivusto (Oulu) 21.03.2017

Farmari-näyttely

Energiatehokkaasti.fi-sivuston tietopalveluiden esittely, Energiakysely Farmari-näyttelyssä 

14-17.6.2017 14.06.2017

kokous

Yhteistyömahdollisuudet viestinnässä ja koulutuksessa Motivan ja hankkeen kesken , 

kokous Tikkurilassa, paikalla Timo Määttä ja 30.08.2017

KoneAgria- messut Aurinkoenergian kannattava mitoitus ja toteutus (28 osallistujaa) - seminaari 12.10.2017

KoneAgria- messut Energiatehokkaasti.fi -sivuston esittely, energia-investointituet erityisesti, 12-14.10.2017 12.10.2017

Seminaari valtakunnallinen Uudistuva hevostalous -seminaari Vierunmäki 03.11.2017

pienryhmätilaisuus Energiapalvelujen ja energiavaihtoehtojen esittely viljeliöiden pienryhmälle 06.02.2018

Valion navettaseminaari 0-energianavetta, onnistuuko 07.02.2018

pienryhmätilaisuus uudentyyppisen  sähköisen hiukkassuodattimen esittely 22.03.2018

tapahtuma, Evo

Energiatehokkuusluento ja hankkeen esittely (Etämetsänomistajien liiton SM-

metsätaitokilpailu) 19.05.2018  
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Hankkeet ja kehittäjät -karttapalvelu 

Hankekartta kokosi yhteen eri puolilla Suomea toteutetut energiahankkeet. Hankekartalle ilmoitettiin 128 

hanketta. Hankkeiden rahoitustausta vaihteli Maaseuturahastosta EU:n rakennerahastoihin ja 

kansainvälisiin rahoituksiin. Hankekartan avulla hanketoimijat löysivät tietoa sekä oman alueensa lähellä 

että muualla Suomessa toteutettavista energiahankkeista. Hankekartta helpotti hanketoimijoiden 

yhteystietojen löytämistä ja verkostoitumista. Kartalle koottiin hankkeiden lisäksi myös energia-alan 

kiinnostavia vierailukohteita, mikä helpotti opintoretkien järjestämistä eri puolille Suomea. 

Lisäksi hankkeen palveluja ja sivustoa esiteltiin eri yhteyksissä ja hanketoimijoita tavattiin erilaisissa 

tilaisuuksissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Ote Hankekartasta ja hanke-, sekä energiakohteista. 
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Uutiskirjeet 

Hankkeessa laadittiin ensin erillisiä uutiskirjeitä hanketoiminnasta ja koosteita alan uutisista. Myöhemmin 

sekä hankeuutiset ja muut uutiset yhdistettiin. Lisäksi vastaanottajia kannustettiin ilmoittamaan uutisia. 

Elokuun 2018 lopussa uutiskoosteita ja -kirjeitä oli lähetetty 59 kpl ja niissä on julkaistu 1602 uutista. 

Uutinen on tiivistetty 1–2 lauseeksi ja lisätty linkki alkuperäiseen lähteeseen. Uutiskirjeissä välitettiin myös 

lukuisia hankkeiden käynnistämiä kyselyjä, joita julkaistiin myös fb-ryhmässä tai kannustettiin 

hanketoimijoita julkaisemaan kysely itse. Uutiskirjeissä uutiset jäsenneltiin tyypillisesti seuraavilla otsikoilla; 

Ohjaus ja rahoitus, Kehitystoiminta, Uusiutuva energia, Bio- ja kiertotalous, Energia ja ilmasto sekä 

Markkinat.  

Uutiskirjeen pääkohderyhmiä olivat energianeuvojat, hanketoimijat, rahoittajat ja muut alan toimijat. 

Uutiskirjeen jakelussa oli yli 2000 vastaanottajaa ennen tietosuojalain muutosta, jonka jälkeen 

vastaanottajilta pyydettiin aktiivinen uutiskirjeen uudelleentilaus. Uutiskirjeen historia on kotisivuilla 

Energiatehokkaasti.fi>Uutisia energiasta. 

 

Kuva 7. Ote uutiskirjeen alkuosasta, jossa uutisiin liittyvä kuva, nostot ja linkitykset sivustolle sekä 

uutisen ilmoittamiseen. 

http://energiatehokkaasti.fi/content/uutisia-energiasta
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Sosiaalinen media  

Hankkeelle perustettiin fb-ryhmä, Energiatehokkuudesta kilpailukykyä, jonka jäsenet voivat kukin tehdä 

ryhmään päivityksiä. Päivityksiin toivottiin hanketoimijoilta erityisesti kuvia ja tiivistyksiä toteutuneesta 

toiminnasta. Ryhmään vietiin linkkejä tapahtumien aineistoihin ja luonnollisesti ajankohtaistiedotteet ja 

muut erityisesti hanketoimijoita koskevat uutiset.  

Tapahtumailmoitukset ohjattiin Energiatehokkaasti.fi-sivustolle sekä Energia-alan tapahtumat -fb-ryhmään. 

Hankkeen fb-ryhmässä julkaistiin tiivistyksiä tulevista tapahtumista, postauksessa oli linkki itse 

tapahtumakalenteriin.  

Elokuun alussa ryhmässä oli 190 jäsentä ja päivityksiä yli 300, joista noin kolmannes on jäsenten päivityksiä. 

Viestinnän keskittämiseksi päätettiin olla perustamatta LinkedIn-ryhmää. 

Hanketoimijoita tuettiin myös tapahtuma- ja messuviestinnässä tarjoamalla hankkeen kokoamia 

materiaaleja, aineistopankkeja ja esitteitä hankkeiden viestintään.  

 

 

 

Kuva 8. Näkymä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä-fb-ryhmästä. Ryhmässä oli hankkeen päättyessä 

190 jäsentä ja ryhmässä julkaistiin 221 kpl hankkeen päivitystä ja 125 kpl muiden päivityksiä.  

https://www.facebook.com/groups/466626200214450/
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4.4 Energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöönottoa, ravinteiden 

kierrätystä ja ilmastotehokkuutta edistävien investointien 

toteutumisen edistäminen 

• Esimerkkilaskelmat energiainvestoinneista (Liitto, Metsäkeskus), 14 esimerkkiä 

• Esimerkkilaskelmat energiatehokkuusinvestoinneista (Liitto, ESU) 

• Rahoituslähteet (Liitto) 

Rahoitusmahdollisuudet maatiloille 

Investointien tukeminen – olipa kyseessä laiteinvestointi, korjausrakentaminen tai uusi investointi – on yksi 

ohjauskeino maaseudun kehittämisohjelmassa energiatehokkuuden ja uusituvan energian käyttöönotossa. 

Investointien toteutumiselle on kansallisia tavoitteitta.  

Tietoa tukiprosenteista, hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, hakuajoista, lomakkeista ym. on koottu 

sivustolle Investointituet energiasta maatiloille. Sivustolle on koottu myös esimerkit tuettavista 

investoinneista energian tuotannossa tai energian kulutukseen vaikuttavista investoinneista, kuten 

salaojituksesta.  

Investointiesimerkit 

Kuva 9. Kuvituskuva Energiatehokkaasti.fi -sivuston osuudesta Investointituet energiasta maatiloille.  

http://energiatehokkaasti.fi/content/investointituet-energiasta-maatiloille
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Hankkeessa tuotettiin 14 erilaista esimerkkilaskelmaa investoinnista ja tarvittavista oheisinvestoinneista. 

Esimerkeissä huomioidaan investoinnin eri osatekijöitä kuten työkustannus, huoltokustannus, 

energiansäästö, muut saavutettavat hyödyt, sekä takaisinmaksuaika.  Julkaisusta kerrottiin uutiskirjeessä 

linkkeineen sekä Ajankohtaistiedotteessa. Julkaisu liitteessä 2. 

 

Energiatuet ja energiatehokkuuspalvelut yrityksille 

Hankkeessa laadittiin yrityksille tarkoitetuista rahoitusmahdollisuuksista oma sivu, Energiatuet yrityksille. 

Samoin laadittiin oma sivu Energiatehokkuussopimuksista. Erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja -

avauksista viestittiin myös uutiskirjeissä ja Ajankohtaistiedotteina sekä fb-ryhmässä.  

Myös Laskureita-osioon koottiin yrityksillekin hyödyllisiä laskureita. 

Innovatiivisen teknologian ja palvelujen kehittämistä ja pilotointeja tuetaan muun muassa yritysten ja 

yritysryhmien kehittämishankkeissa, yritystoiminnan käynnistämisen tukitoimissa, TEMin energiatukina ja 

myös esimerkiksi Tekesin ja Sitran ohjelmissa. Sivuston osa Energiatuet yrityksille linkitettiin 

rahoitusorganisaatioiden sivuille, lomakkeisiin ja muihin aineistoihin. Rahoitus-osioon vietiin myös 

linkitykset Biotalous.fi-sivustolle tehtyyn sovellukseen. Energianeuvojien webinaareissa käsitellyt asiat 

julkaistiin aineistoina webinaarin kohderyhmälle.  

Hankkeessa tuotettuja tai koottuja materiaaleja ja välineitä välitettiin hankkeen fb-sivulla, uutiskirjeissä ja 

ajankohtaistiedotteissa sekä sähköpostein energianeuvojille.  

 

 

Kuva 10. Kuvituskuva Energiatehokkaasti.fi-sivun osioista Energiatuet yrityksille. 

http://energiatehokkaasti.fi/content/1682018-alkaa-ja-15102018-paattyy-viimeinen-hakukierros-maatilojen-investointiavustuksille
http://energiatehokkaasti.fi/content/energiatuet-yrityksille
https://www.google.com/search?rls=com.microsoft%3Afi-FI%3AIE-Address&ei=cU51W-H8Nubi6ATZ8J3QCw&q=%25%3Ain+kasvu&oq=%25%3Ain+kasvu&gs_l=psy-ab.3...13060.17053.0.17450.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.LbVqmXOmRSshttp://www.energiatehokkaasti.fi/content/energiatehokkuussopimukset
http://www.biotalous.fi/biotalouden-rahoituslahteet/
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Energiakohteet hankekartalla 

Esimerkkejä uusiutuvan energian yrityksistä ja kohteista, joita linkitetty Hankkeet ja kehittäjät -osioon 

karttapalvelun lisäksi.  Nämä auttavat löytämään erilaisia pilotti- ja esimerkkikohteita. 

Hankkeet ja kehittäjät -osioon on koottu  

• Hankkeen oma karttapalvelu kehittämishankkeista ja kohteista 

• Maaseuturahaston hankerekisteri – mukana esimerkiksi Leader-rahoitteisia investointeja 

• Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat yritykset (98 yritystä) 

• Energiakokeilut.fi – Uuden energian pilotit, kokeilut ja demonstraatiot, satoja kohteita  

• Uuden energian yritykset – 250 uusiutuvan energian yritystä, tuotetta ja palvelua 

• Green Energy Cases – Motivan listaus uusiutuvan energian kohteista (92) 

 

 

4.5 Maaseutuohjelman ja energia- ja ilmastopolitiikan yhteyden 

varmistaminen (Maaseutuohjelma ja muut ohjelmat) 

• Asiantuntija-yhteistyö viranomaisten kanssa (Liitto, ESU)   

• Maaseutuohjelman keinoista ja poliittisten ohjelmien tavoitteista viestiminen (Liitto); hanketreffit, 
kotisivut 

• Uutiskirjeet (Liitto)  

• Toimialatiedon kokoaminen ja välittäminen (Liitto); uutiskirjeet 
 

 

Kuva 11. Kuvituskuva Energiatehokkaasti.fi -sivuston osiosta Rahoitus.  
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Energiatehokkuuden koordinaatiohanke on osa MMM:n ja tuottajajärjestöjen välille solmitusta Maatalous- 

ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia koskevaa toimialasopimusta. Projektipäällikkö toimi pysyvänä 

asiantuntijana toimialasopimuksen ohjausryhmässä. Toimialasopimuksen näkökulmasta tärkein toimenpide 

oli lisätä energianeuvonnan valmiuksia kentällä sekä välittää toimialatietoa ja neuvojien näkemyksiä 

toimialasopimuksen ohjausryhmälle.  

Hanke toimi alueellisten hankkeiden ja valtakunnallisen energiatehokkuuspalvelujen tuottajien 

risteyksessä, jolloin kertyy myös tärkeää tietoa käytännössä toimivista ratkaisuista ja seikoista, joita täytyy 

kehittää. Näitä näkemyksiä ja kokemuksia voitiin keskitetysti esitellä esimerkiksi TEMin uusiutuvan energian 

toimialapäivillä ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa, missä käsiteltiin energiatehokkuuspolitiikan 

toteuttamista käytännössä.  Hanke osallistui yhteensä 12:een ELY-keskuksen, Motivan tai maakuntaliiton 

järjestämään tilaisuuteen tietoiskun, esityksen, ryhmätyö- tai paneeliosallistumisen muodossa esitellen 

muun muassa keskeisiä tietolähteitä Energiatehokkaasti.fi-sivustolla sekä toimialan kuulumisia ja tarpeita. 

Lisäksi energiaan liittyviä poliittisia tavoitteita ja Energiatehokkuussopimus-ohjelmaa esiteltiin kaikilla 

hanketreffeillä. 

Hankkeen sivusto Energiatehokkaasti.fi tarjosi alueellisille hanketoimijoille viestintä- ja esittelyresursseja, 

joiden avulla voitiin viestiä Maaseutuohjelman keinoista ja poliittisten ohjelmien tavoitteista ja linjauksista.  

• Maakuntien kehittämisohjelmat 

• Maaseutuohjelma 

• Strategiset ohjelmat 

Taulukko 11. Strategiseen suunnitteluun tai toteutukseen liittyvät tilaisuudet, joihin koordinaatiohanke 

osallistui asiantuntijana. 

Selite Päivämäärä Toteuttaja

Koordinaatio-hankkeiden esittely ELY-keskuksille 05.10.2015 liitto

Osallistuminen ja hankkeen esittely Leader -vastaaville 27.10.2015 liitto

Maaseudun kehittämisen kevätpäivä, Hämeenlinna 12.03.2016 Liitto

ELY-Häme, alustus uusiutuva energia ja energiatehokkuus ja työryhmävetäminen 20.01.2016 Liitto

ELY-Satakunta, alustus energiatehokkuudesta  ja työryhmävetäminen 02.02.2016 Liitto

Energia- ja ilmastostrateginen workshop, TEM 04.05.2016 Liitto

Motivan kutsumana asiantuntijana 07.06.2016 Liitto

Oulun seudun hankekuulumiset Kempeleessä yhdessä biotalousleaderin kanssa 16.06.2016 Liitto

ELY-keskuksen hanketoimijoiden verkottumispäivä, Pietarsaari 03.11.2016 Liitto

Hanketoimijoiden verkottumispäivä Evolla, Hämeenlinna 09.11.2016 ESU

Tietoisku Energiatehokkaasti.fi -sivustosta ELY:n toimialapäivillä 08.12.2016 liitto

Lapin ja PP verkostopäivä; hankkeen ja palvelujen estittely 12.01.2017 Liitto

Energiahankkeiden toiminta ja energiatehokkaasti.fi-sivusto (Oulu)(ELY-rahoitusinfo) 21.03.2017 Liitto

Neuvonnan vuosipäivä 26.04.2017 Liitto 

Vähähiilisyyden hanketreffit, osallistuminen työpajaan ja sivuston markkinointi 17.05.2017 Liitto

Osallistuminen kiertotalouspaneeliin ja Energiatehokkuushankkeen esittely 01.11.2017 Liitto

Hankkeen, sivuston  ja palvelujen esittely match-making -treffeinä 08.02.2018 Liitto  

https://mmm.fi/documents/1410837/1888935/Energiatehokkuuden_toimialasopimus_2016-2020_%28FI%29.pdf/63489f0f-9280-48ca-8421-086acdbfad5b/Energiatehokkuuden_toimialasopimus_2016-2020_%28FI%29.pdf.pdf
http://energiatehokkaasti.fi/content/maakuntien-kehittamisohjelmat
http://energiatehokkaasti.fi/content/maaseutuohjelma
http://energiatehokkaasti.fi/content/strategiset-ohjelmat-ja-tiekartat
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Uutiskirjeet välittivät osaltaan tietoa kehittämisohjelman toimenpiteiden vaikuttavuudesta, 

toteutettavuudesta ja toisaalta ne välittivät tietoa poliittisten ohjelmien linjauksista hanketoimijoille. 

Toimialatieto yritysten keskeisistä keinoista kehittää energiatehokkuutta, tieto energian kulutuksesta ja 

säästömahdollisuuksista edisti tarkoituksenmukaisten ohjauskeinojen kehittämistä ja vaikuttavuudeltaan 

hyödyllisten hankkeiden rahoittamisen priorisointia.  

Olemassa olevia verkostoja hyödynnettiin aineistojen kokoamisessa. Maaseutuohjelman ja muiden 

kehittämisohjelman mahdollisuuksista ja tavoitteista viestittiin tiiviisti sivustolla ja linkitettiin tiedon 

lähteille.  

Tietoa maaseudun toimijoiden, maatilojen ja maaseudun yritysten energiakysymyksistä välitettiin 

viranomaisille muun muassa uutiskirjeissä ja Maaseutuverkoston, ELY-keskusten ja Motivan tilaisuuksissa. 

Tämä täsmensi muun muassa Luken tilastotiedon keräämistä ja tiedon yhdistämistä alan kehittämisen 

suunnitteluun.  

 

4.6 Aikataulu 

 
Hankehakemus tuli vireille Hyrrä-järjestelmään 28.5.2015. 

Elokuun 2015 puolivälissä hankesuunnitelman täydennys toimitettiin Hämeen ELY-keskukselle ja hanke 

valittiin rahoitettavaksi koordinaatiohankkeeksi elokuun 2015 lopussa. Hankkeen aktiivinen toteutus 

aloitettiin syyskuussa 2015 sähköpostiviestinä saadulla päätöksellä.  

Loppuvuoden aikana hankkeen toimintasuunnitelmaa tarkennettiin ja kaikkien koordinaatiohankkeiden 

tavoitteista ja toiveista keskusteltiin yhteisissä kokouksissa Maaseutuverkoston ja ELY-keskusten sekä 

Leader-toiminnanjohtajien kanssa. Selvitettiin soveltuvinta teknistä vaihtoehtoa kotisivuille ja kotisivujen 

sisältöä ja rakennetta. Hankkeet ja kehittäjät kartalla -karttapalvelulle pyydettiin toteuttajaa. 

 

 

Kuva 12. Kuvituskuvaa Energiatehokkaasti.fi-sivustolta Maaseutuohjelma. Kuva Maaseutuverkosto. 
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Hanketoimijoita ja kehityshankkeita ryhdyttiin kartoittamaan. Hanketoimijoille suunnattujen hanketreffien 

suunnittelu ja markkinointi käynnistettiin. 

Vuosi 2016  
 
Hankkeesta jätettiin muutoshakemus 21.1.2016 euromääräisten summien oikaisemiseksi. Hanke sai 
myönteisen virallisen paperisen rahoituspäätöksen päärahoittajalta (Hämeen ELY-keskus) 30.3.2016. 
 
Vuoden alussa rakennettiin hankkeen kotisivu Energiatehokkaasti-fi. Rakenne, nostot, kuvat ja sisältö 
avattiin helmikuun lopussa. Hanketreffeillä esiteltiin sivustoa, tapahtumakalenteria ja karttapalvelua, 
lisäsisällön saamiseksi ja toiveiden kartoittamiseksi. Hanketreffejä toteutettiin 9 kpl. Käynnistettiin 
suunnitteluyhteistyö Trafin kanssa.  
 
Suunniteltiin ja toteutettiin opintomatka Tanskaan ja Ruotsin Malmöön. Kohteena oli energiatehokkuuden 
kehittäminen joukkoliikenteessä, energiapalvelut maatiloilla ja yrityksissä, biokaasun tuotanto ja jalostus, 
suuren mittakaavan lämmön tuotanto oljella ja hakkeella.  
 
Hankkeella oli osasto KoneAgriassa Jyväskylässä, missä myös järjestettiin seminaari aurinkoenergiasta.  
 
Vuosi 2017  
 
Hankkeessa oli budjetoitu viestintään ja asiantuntijatyöhön enemmän rahaa kuin käytettiin. Tämä johtui 
osittain hankeyhteistyöstä, missä on myös tuotettu neuvonnallista materiaalia ja webinaarien 
asiantuntijapalkkioiden jäätyä suunniteltua pienemmäksi. Myös matkakuluissa oli toistaiseksi 
käyttämättömiä resursseja. Näille resursseille esitettiin uudelleen jakoa, jota valmisteltiin vuoden 2017 
lopulla. MDI Toteutti virallisen ulkopuolisen väliarvioinnin energiatehokkuuden koordinaatiohankkeesta. 
 
Vuonna 2017 jatkuivat tunnustelut kevennetyn energiakatselmuksen hahmottamiseksi Koneyrittäjien liiton 
sekä Energiaviraston kanssa. Toisaalta oli myös tiedossa, että myös Motiva on käynnistämässä vastaavaa 
toimintaa ja projektipäällikkö ilmoittautui halukkaaksi mukaan prosessiin. Hanketreffejä järjestettiin 4 
kertaa. Julkaisu uusiutuvan energian investoinneista rakentui. 
 
Hankkeella oli osasto Farmari-messuilla Seinäjoella ja KoneAgriassa Jyväskylässä, missä myös järjestettiin 
seminaari aurinkoenergiasta.  
 
Projektipäällikkö osallistui EIP-AGRI-fokusryhmän ”Uusiutuvan energian edistäminen maatiloilla” 
kokoukseen asiantuntijana Varsovassa. 
 
Vuosi 2018 
  
Hankkeesta jätettiin muutoshakemus 28.2.2018 Hämeen ELY-keskukselle, jotta hankkeen resurssit ja eurot 

pystyttiin kohdentamaan hankkeen kohderyhmien hyödyksi. Myönteinen muutospäätös saatiin 23.3.2018. 

Päätöksellä hanke sai jatkoaikaa 31.8.2018 asti. 

Normaali viestintä fb-ryhmässä ja uutiskoosteissa jatkui.  Hanketreffejä järjestettiin 2 kertaa, joista 

ensimmäinen yhteistyössä Vilma-hankkeen kanssa Kiertotalouden hanketreffeinä. Uusiutuvan energian 

esimerkit julkaistiin. Kehittäjien näkemyksiä ja hankkeiden toimintaa kartoitettiin haastatteluin ja 

sähköisissä kyselyissä.  

Hankkeen toimintaa ja tunnuslukuja koottiin hankkeen loppuvaiheessa loppuraporttiin. 
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4.7 Toteutuksen organisaatio ja resurssit 

 
Hankkeen keskeisiä toimijoita olivat ProAgria Keskusten Liiton, Metsäkeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen 
asiantuntijat, jotka vastasivat projektin toteuttamisesta. Taulukossa 12 on listattu hankkeelle vuosina 2015–
2018 työskennelleet henkilöt, rooli ja henkilötyövuodet. Hankkeelle tehtiin yhteensä 4,5 henkilötyövuotta 
töitä.   

Taulukko 12. Tekijät, roolit ja henkilötyövuodet. 

Henkilöerittely hankkeessa ProAgria Keskusten Liitto

Henkilö tehtävä/rooli htv

Maarit Kari

Projektipäällikön tehtävät, viestinnän sisältö ja 

havainnosllistäminen,  työvälinekehitys, energiatehokkuus- ja 

energiantuotantoasiantuntemus, verkostotyö, some 1,986

Jaakko Kivinen

Budjetin valmistelu ja ohjaus, projektipäällikön auttaminen 

taloushallinnossa,  raportointi- ja sopimusasiat 

tuensiirtokumppaneiden kanssa 0,021

Johanna Nieminen

Verkostosihteeri, aineistohallinta, asiantuntijatyö energia, 

laskurit 0,331

Hannu Heikkilä

Yritysten energianeuvonnan suunnittelu, yritysverkostojen 

kokoaminen. 0,011

Ari Enroth

Energiansäästöinvestointien hintahaarukointi, tukien  ja ehtojen 

sekä muiden huomioitavien seikkojen tuntija. 0,053

Heidi Aarnio

Viestintäpohjien ja yhteistietojen päivitys, uutiskirjeiden 

tekninen tuki 0,409

Maija Pitkonen Sähköisen viestinnän teknisen valmiudet 0,021

Suvi Anttila Viestinnän suunnittelun tuki 0,004

Birgitta Salminen Graafinen suunnittelu viestinnässä 0,058

Karoliina Yrjölä Arviointikysely, yhteenvetomateriaali 0,034

Paula Rinne julkaisutaitto 0,022

Inkeri Hennola sivuston pääkäyttäjämuokkaukset 0,020

yhteensä 2,971

Henkilöerittely hankkeessa Metsäkeskus, tuensiirtokumppani

Henkilö tehtävä htv

Juhani Pyykkönen  poliittiset ohjelmat (viestintä), hankehallinto 0,190

Urpo Hassinen messuviestintä, tapahtumatyö, some 0,240

Patrik Majabacka messuviestintä 0,020

Juha Viirimäki Viestintämateriaali, työpajamoderointi, näytökset 0,060

Kyösti Turkia

Sivuston toiminnallinen tarkistus, opintomatkan raportointi, 

messuviestintä 0,170

Esa Kinnunen

Energian tuotantolaskelmat, energiasuunnitelman pilotointi, 

messuviestintä 0,190

Juha Niskanen Hankekartan päivitys, alueellinen yhteistyö 0,030

Veli-Pekka Kauppinen Suunnittelutuki 0,010

yhteensä 0,910

Henkilöerittely hankkeessa ProAgria Etelä-Suomi, tuensiirtokumppani

Henkilö tehtävä

Kaisa Halme

Verkostot, energiapalvelut ja havaintomateriaalit, ELY-

verkostot, ohjelmatavoitteet 0,346

Antti Rusanen Energiasuunnitelmalaskurin muokkaus, opintomatkajärjestelyt 0,234

Heli Haavisto taloushallinto ja -raportointi, maksatukset 0,021

Jenni Kunnaala taloushallinto ja -raportointi 0,004

Kirsi Selin taloushallinto ja -raportointi 0,006

Tarja Niminen

taloushallinto ja -raportointi, maksatukset, palkkaselvitykset ja 

palkkaoikaisut 0,036

yhteensä 0,647  
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4.8 Hankkeen kustannukset ja rahoitus  

 
Taulukossa 13 a-c on esitetty hankkeen kokonaiskustannusten muodostuminen toimijoittain ja yhteensä. 
Hanketoimijakohtaiset tarkemmat kustannukset on esitetty tarkemmin Liitteessä 7.  
 

 
 

 

 

Taulukko 13 c. Hankkeen kustannusten kertyminen maksatuskausittain 

maksatuskausi 31.8.2015-30.6.2016 1.7.2016-30.3.2017 1.4.2017-31.3.2018 1.4.-31.8.2018 31.8.2015 -31.8.2018 31.8.2015 -31.8.2018

maksatus 1. maksatus 2.maksatus 3. maksatus 4.maksatus Yhteensä Budjetti

Palkat 67 814           58 537          71 027         33 878          231 256           248 641                 

Palkkiot 1 000                      

Vuokrat 1 000                      

Ostopalvelut 4 431             2 755            1 535           7 376            16 097              32 450                   

Matkakulut 3 547             8 828            3 864           3 189            19 427              27 979                   

Laskennallinen yleiskulu, 15% 10 172           8 698            10 654         5 052            34 576              37 296                   

yhteensä 85 964           78 818          87 080         49 495          301 356           348 366                  

Taulukko 13b: Hankkeen budjetti ja toteutuneiden kustannusten erotus, josta loma-ajan palkat ja 
lomarahat jäävät haettavaksi pidettyjen lomien jälkeen. 

Budjetti Erotus

Kustannuskertymä (flat rate 15%)Liitto ESU Metsäkeskus Yhteensä Liitto ESU Metsäkeskus

Palkat 172 210   27 231     49 200     248 641      13 884                   2 741                760                         

Palkkiot 1 000           1 000                      

Vuokrat 1 000           1 000                      

Ostopalvelut 32 450     32 450         16 393                   -                     40 -                          

Matkakulut 17 634     2 490       7 855       27 979         3 103                      83 -                    5 531                      

Muut välittömät kulut -                

Laskennallinen yleiskulu, 15% 25 832     4 085       7 380       37 296         2 083                      441                   197                         

yhteensä 248 126   33 806     64 435     346 366      35 462                   3 099                6 448                       
 
 

Taulukko 13a: Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ja budjetti muutoshakemuksen 
jälkeen. 

Budjetti Toteutunut 

Kustannuskertymä (flat rate 15%)Liitto ESU Metsäkeskus Yhteensä Liitto ESU Metsäkeskus

Palkat 172 210   27 231     49 200     248 641      158 326    24 490      48 440      

Palkkiot 1 000           

Vuokrat 1 000           

Ostopalvelut 32 450     32 450         16 057      40              

Matkakulut 17 634     2 490       7 855       27 979         14 531      2 573         2 324         

Muut välittömät kulut -                

Laskennallinen yleiskulu, 15% 25 832     4 085       7 380       37 296         23 749      3 643         7 183         

yhteensä 248 126   33 806     64 435     346 366      212 663    30 707      57 987      
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4.9 Raportointi ja seuranta (kokoukset ja ohjausryhmätyöskentely) 

 
Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet seuraavat jäsenet:  
 
Sirpa Kurppa, professori  Luke 
Hannu Mikkola, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, Agroteknologian laitos 
Markku Alm, toimialapäällikkö  Varsinais-Suomen ELY-keskus/TEM  
Ari Toivonen, toimitusjohtaja  ProAgria Etelä-Suomi ry 
Lauri Penttinen, projektipäällikkö  Benet Oy 
Mona-Anitta Riihimäki, tutkimusjohtaja  Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK  
V-P Reskola, ylitarkastaja   MMM  
Juha Toivanen, yli-insinööri  Energiavirasto 
Joel Karlsson, verkostoasiantuntija Mavi 
Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö  Hämeen ELY-keskus 
 
 
Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän kertaa.  
30.10.2015 Vantaa 
15.4.2016 Hämeenlinna ja 23.9.2016 Vantaa 
10.3.2017 Hämeenlinna ja 27.10.2017 Vantaa 
26.1.2018 Hämeenlinna ja 17.8.2018 Hattula 
 
 
Lisäksi jatkoajan muutoshakemus kierrätettiin sähköpostilla ohjausryhmässä. 
 
Hankkeen toiminnan päättävä loppukokous pidettiin 17.8.2018 Hattulassa ja talousluvut varmistava 
sähköpostikokous pidettiin vuoden 2018 viikolla 44. 
  
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Sirpa Kurppa Lukesta. Ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin 
Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta/TEM:stä. Sihteereinä toimivat Kaisa Halme ja Antti Rusanen 
ProAgria Etelä-Suomesta.  
  

 
 
Hannu Mikkolan varahenkilöinä ohjausryhmässä toimi Tapani Jokiniemi Helsingin yliopistosta. 
Ari Toivosen varahenkilönä Lassi Uotila ProAgria Etelä-Suomesta. 
Lauri Penttisen varahenkilöinä Asko Ojaniemi ja Sanna Oikari Benet Oy:stä 
Joel Karlssonin varahenkilönä Teemu Hauhia ja Tommi Ylimäki Mavista. 

Taulukko 14. Ohjausryhmän kokoukset ja osallistujat. x=läsnä, webex=etänä, nimikirjaimet=varajäsen, - 
=poissa. 

Vantaa Hämeenlinna Vantaa Hämeenlinna Vantaa Hämeenlinna Lepaa

Ohjausryhmän jäsenet 30.10.2015 15.04.2016 23.09.2016 10.03.2017 27.10.2017 26.01.2018 17.08.2018

Sirpa Kurppa, professori, Luke x x x x x webex x

Hannu Mikkola, yliopistonlehtori, HY, Agroteknologian laitos x T.J  - webex T.J x x

Markku Alm, toimialapäällikkö, ELY/TEM x x x  - webex x x

Ari Toivonen, toimitusjohtaja ProAgria Etelä-Suomi L.U webex x x  - x webex

Lauri Penttinen, projektipäällikkö, Benet Oy A.O x x  - S. O webex  - -

Mona-Anitta Riihimäki, tutkimusjohtaja, HAMK x  - x x  - x x

V-P Reskola, ylitarkastaja MMM x x webex x x x x

Juha Toivanen, yli-insinööri, Energiavirasto  -  - x  - webex webex -

Joel Karlsson, verkostoasiantuntija, Mavi x x x T.H.webex T.Y.webex  - -

Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö, Hämeen ELY x x x x x x x  
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Hanketoimijoista kokouksiin osallistuivat: Maarit Kari, Hannu Heikkilä ja Jaakko Kivinen ProAgria Keskusten 
liitosta. Juhani Pyykkönen, Kyösti Turkia ja Urpo Hassinen Metsäkeskuksesta (etänä) sekä Kaisa Halme ja 
Antti Rusanen ProAgria Etelä-Suomesta. 

  
 
Hankkeen toimintaa on seurattu ja suunniteltu hanketoimijoiden säännöllisissä, tehtäväkohtaisissa 
seuranta- ja suunnittelupalavereissa, jotka toteutettiin pääsääntöisesti etäyhteydellä. Projektipäällikkö 
kokosi maksatuksiin yhteenvedon hankkeen toteutumisesta tapahtumalokin pohjalta. 
  
Hankkeen talouden resursseja seurattiin toteuttajaorganisaatioiden talousseurannasta saatavien raporttien 
avulla. 
 
 
 
 
 
 

4.10 Hankkeen toteutusoletukset ja riskit 

 
Hankkeen synergian ja tavoitteiden kannalta oli oleellista toimia yhteistyössä Neuvo 2020 -järjestelmän 
energianeuvojien ja hanketoimijoiden kanssa. Riskit liittyivät yhteistyön sujumiseen ja viestinnällisten 
keinojen vaikuttavuuteen verkostomaisessa kokonaisuudessa.  
 

Neuvontapalvelujen tarjonta ja kysyntä  

Neuvo 2020 -järjestelmän energianeuvojien alueellinen jakauma on hieman epätasainen ja palvelun 
tarjonta voi rajoittaa saatavuutta, mikäli energiapalvelujen kysyntä nousee tavoitteiden mukaiseksi. 
Toisaalta nykyinenkin resurssi riittää useampaan tuhanteen neuvontatapahtumaan. Riskiä voi vähentää 
tarjonnan ympärivuotisella tarjonnalla ja markkinoimalla palveluja vuodenaikaan nähden 
tarkoituksenmukaisille tuotantosuunnille, mikä huomioidaan teemojen jaksotuksessa ja sisällössä.  Riskinä 
energiapalvelujen käytölle on myös Neuvo 2020 -rahan palvelujen käyttö muihin Neuvo 2020-palveluihin, 
myös tähän voidaan vaikuttaa hyvällä ja oikea-aikaisella markkinoinnilla. 
 
Hankkeen koulutus- ja valmennustoiminta voi olla avoin laajemmalle yleisölle kuin virallisesti hyväksytyille 
energianeuvojille. Tämä nopeuttaa energiapalvelujen tarjonnan saatavuutta, mikäli kilpailutus neuvojille 
avattaisiin. Koordinaatiohankkeen aikana selvisi, että neuvojien kilpailutusta ei pystytä avaamaan uudelleen 

Taulukko 15. Hanketoimijoiden osallistuminen ja läsnäolo ohjausryhmän kokouksissa. x=läsnä, 
webex=etänä, - =poissa. 

Vantaa Hämeenlinna Vantaa Hämeenlinna Vantaa Hämeenlinna Lepaa

Hanketoimijat 30.10.2015 15.04.2016 23.09.2016 10.03.2017 27.10.2017 26.01.2018 17.08.2018

Maarit Kari Liitto x x x x x x x

Jaakko Kivinen Liitto  -  -  -  - webex x x

Hannu Heikkilä Liitto x  -  -  -  -  - -

Kaisa Halme ESU x x x  - x x -

Antti Rusanen ESU  - x x x  - x x

Juhani Pyykkönen MK webex webex  -  - webex  - -

Kyösti Turkia MK  -  - webex webex  -  - -

Urpo Hassinen MK  -  -  -  -  - webex webex  
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kilpailutuslainsäädännön vuosi. Hankkeessa tuotettiin toisiaan täydentäviä tai kompensoivia elementtejä 
energianeuvonnan valmiuksien ja markkinoinnin suhteen ja niitä voi tarvittaessa hyödyntää nopealla 
aikataululla (viestintä, valmennukset, välineet, vertailutieto, julkaisut ja aineistot).  
 

Energian hintakehitys 

Energian hinnanvaihtelut vaikuttavat energiatehokkuuspalvelujen kiinnostavuuteen ja 
investointihalukkuuteen. Viestinnässä painotettiin siksi myös synergisiä vaikutuksia energiatehokkuuden 
kehittämisessä, kuten huoltovarmuuden kasvua ja työmäärän vähenemistä siirryttäessä kehittyneempiin 
ratkaisuihin. Pienempi kokonaiskulutus vähentää energian hinnanvaihtelun merkitystä sekä vakauttaa 
panosrakennetta.  
 

Hanketoimijoiden kiinnostus ja resurssi verkottumiseen ja yhteistyöhön 

Hanketoimijat ja projektipäälliköt ovat avainasemassa välitettäessä hyviä käytäntöjä, aineistoja, tietoa ja 
osaamista hankkeen toiminta-alueelle ja kehitystarpeiden välittämisessä hallinnon tarpeisiin. Toimintaa 
tuleekin järjestää maantieteellisesti niin, että mahdollisimman monella toimijalla on mahdollisuus osallistua 
konkreettiseen toimintaan kustannustehokkaasti myös ajankäytön osalta. Se madaltaa kynnystä sähköisten 
viestintäkanavien ja osallistumismahdollisuuksien käytölle. Rahoituspäätöksiä tehtäessä toivotaan, että 
viestintään verkottumisen kautta varataan resurssia myös alueellisissa hankkeissa. 
 
Hankkeen lopulla haastateltiin hanketoimijoita ja suurimmalle osalle lähetettiin sähköinen kysely. Viestistä 
ja muistutusviestistä huolimatta suurin osa vastaajista on toistaiseksi jättänyt vastaamatta.  
 
Metsäkeskuksen sitoutumista on heikentänyt mahdollisesti liian hajanainen työnjako, mikä kuitenkin oli 
Metsäkeskuksen oma esitys hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sitoutuminen tiivistyi hanketreffien 
järjestelyjen ja uusiutuvan energian investointiesimerkkien laatimisen yhteydessä. 
 

5 YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Hankkeen päätoteuttaja oli ProAgria Keskusten Liitto ry. Hankkeen tuensiirtokumppaneina olivat Suomen 

metsäkeskus (julkiset palvelut) ja ProAgria Etelä-Suomi ry.  

Työpajatyyppistä suunnittelu- ja kehittämistyötä ja demotoimintaa tehtiin yhteistyössä alueellisten 

hanketoimijoiden, ammattikorkeakoulujen ja kehittämisyksiköiden kanssa. Myös työvälineiden ja 

materiaalien kokoamisessa toimittiin tiiviissä yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Sähköisen materiaalien 

tuottamisessa käytettiin alueellisia osaajia ja toimijoita esimerkiksi ammattikorkeakouluissa ja 

viestintätoimistoissa.  

Koulutusten sisällön ja materiaalien tuottamisessa sekä koulutusten toteutuksessa tehtiin ostopalveluna 

yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Samoin energianeuvojien valmiuksien kehittämisessä, hanketoimijoiden 

opintomatkan järjestämisessä ja toteutuksessa tehtiin yhteistyötä ostopalveluna. Mainittakoon muun 

muassa Helsingin yliopiston Agroteknologian laitos, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, Mavi, Tekes ja 

Finnvera.  
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Energiatehokkuuden valtakunnallisen koordinaatiohankkeen yhteistyökumppaneita olivat muun muassa 

seuraavat tahot: 

MTK, MMM, Motiva, Trafi, Energiavirasto, Koneyrittäjien liitto, Valio, ELY-keskukset, HELMET-hanke, Vilma-

hanke, Lapin liitto, InforMe-hanke, Oulun Seudun Biotalousleader, Benet Oy, Neste Oy, Energiatehokkaasti 

Hämeessä -hanke ja Luke.  

6 HANKKEEN VAIKUTTAVUUS  
Koordinaatiohankkeen päätarkoitus oli edistää hankkeiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, 

kohderyhmänä erityisesti hanketoimijat, ja siinä onnistuttiin erinomaisesti. Hanke saavutti asetetut 

numeeriset tavoitteet lähes kokonaan jo vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Hankkeen lopussa hanketoimijoilta kerättiin tietoa hankkeiden toiminnallisista keinoista ja kohderyhmistä. 

Pääsääntöisesti samoilta henkilöiltä kerättiin näkemyksiä alan kehittämistarpeista ja kuinka 

koordinaatiohanke on palvellut vastaajia. Tietoa kerättiin haastattelemalla ja sähköisellä kyselyllä.  Kyselyn 

vastaukset käsitellään tämän luvun lopussa. 

Hankkeiden toimintaa kartoittavaan kyselyyn oli vaikea saada vastauksia. Kysely lähetettiin noin 110 

vastaajalle onnistuneesti ja vastauksia saatiin 46 vastaajalta. Vastausprosentiksi jäi 42 %, kun luvusta 

poistetaan ne, joita viesti ei enää tavoittanut. 

Kehittäjien näkemyksiä ja hankkeen palautetta koskeva kysely sai paremman vastausprosentin, 56 %. 

Vastauksia saatiin 62 kappaletta.  

Ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa todettiin, että hankkeen hyvää palautetta saaneissa alueellisissa 

tapaamisissa tulisi olla jatkuvuutta. Joillain alueilla siihen on valmiuksia, toisilla ei. Hanketreffien yhteydessä 

tätä olisi voinut valmistella, mutta on toteutettavissa mahdollisesti muiden koordinaatiohankkeiden 

yhteydessä.  

 

6.1 Hankkeen toteuttajan näkemys hankkeen vaikuttavuudesta 

Hankkeen ydintekemistä oli alueellisten hankkeiden toteuttajien verkostoitumisen ja yhteistyön 

edistäminen sekä hankkeissa tuotettavan materiaalin jakaminen mahdollisimman laajaan käyttöön. 

Koordinaatiohanke onnistui hanketoimijaverkoston rakentamisessa erinomaisesti. Keskeisiä toimenpiteitä 

olivat hanketreffit eri puolilla Suomea ja aktiivinen tiedottaminen uutiskirjeillä. Hanketreffien seurauksena 

syntyi uusia kumppanuuksia ja hankkeita. Koordinaatio on myös suoraan ollut auttamassa uusien 

hankkeiden suunnittelua ja käynnistämistä, kuten esimerkiksi Lapinjärven biotaloushankkeessa. 

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä -Facebook-ryhmää käytettiin tiedottamaan ajankohtaisista energia-

aiheista sekä hankkeiden kuulumisista. Myös osa alueellisten hankkeiden toimijoista kertoi fb-ryhmässä 

aktiivisesti hankkeidensa kuulumisista ja tapahtumista. 

Energiatehokkaasti.fi-sivusto tarjoaa hyvän kanavan löytää tietoa eri hankkeiden tuloksista ja tuotteista 

sekä tärkeistä sivustoista. Sivustolle koottiin tietoa rahoitusmahdollisuuksista, käytännön neuvoja 

investointien suunnitteluun ja uutiskoosteita. Hankekartasta hanketoimijat löysivät toistensa yhteystiedot 
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ja kiinnostavia energia-alan vierailukohteita. Sivustolla tiedotettiin aktiivisesti myös erilaisista 

rahoitushauista, lausuntopyynnöistä ja strategiavalmisteluista. Energiatehokkaasti.fi-sivusto on vaikuttanut 

positiivisesti muun muassa investointitukien hakuun kokoamalla investointitukiin liittyvä tietoa yhteen 

paikkaan. Sivuston tiedot ovat auttaneet yrityksiä ja maatiloja löytämään oikeita tietolähteitä. Sivustolle 

kootut tuen saamisen edellytykset ovat auttaneet myös välttämään turhaa investointituen hakemista, 

mikäli tuen saamiselle ei ole ollut edellytyksiä. 

Hankkeen uutiskirje on saanut runsaasti positiivista palautetta. Uutiskirjeisiin koottiin tärkeimmät ja 

ajankohtaiset energia-alan uutiset, lainsäädäntömuutokset ja tapahtumat. Hanketoimijoiden 

haastattelukierroksella lähes jokainen haastateltava kysyi, että jatkuuhan uutiskirje hankkeen jälkeenkin. 

Arviointiin, että mikäli vain puolet vastaanottajista säästäisi aikaa 0,5 h viikossa ajankohtaisten asioiden 

seurannassa, säästyisi työaikaa jopa kymmenen henkilötyövuotta vuodessa. 

Energianeuvojien valmiuksien lisäämisessä tärkein toteutustapa olivat webinaarit, joissa pääosin käytettiin 

ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan jostakin energiatehokkuuden tai energiaratkaisujen osa-alueesta. 

Webinaareista saatiin osallistujilta erittäin positiivista palautetta, ja niiden koettiin syventävän 

asiantuntijaosaamista ja laajentavan sitä uusille alueille. Energianeuvojia palveli myös energiatehokkaasti.fi-

sivuston tietopaketti muun muassa rahoitusmahdollisuuksista. Sivustolle kootut laskurit toimivat 

energianeuvojien apuna käytännön asiakastyössä. Lisäksi uutiskirjeet, uutiskoosteet ja Facebook-viestintä 

pitivät energianeuvojat ajan tasalla ajankohtaisista aiheista. Energianeuvojien asiantuntemusta edistettiin 

myös järjestämällä opintomatka Tanskaan, jossa tutustuttiin maatalouden energiatehokkuusratkaisuihin, 

biokaasuntuotantoon ja oljen energiakäyttöön. 

Energiatehokkaasti.fi-sivusto avattiin 2016 helmikuussa. Sivustolla on noin 9 000 toistuvaa käyttäjää. 

Käyttöaktiivisuus on ollut melko tasaista, mutta vilkkainta vuoden 2018 alkupuolella.  

Sivuston tapahtumakalenteri auttoi aluetoimijoiden näkyvyyttä ja maaseutu.fi-sivuston 

tapahtumakalenteria markkinoitiin aktiivisesti sekä opastettiin sen käyttöä. Maaseutu.fi-

tapahtumakalenteri sai runsaasti näkyvyyttä Energiatehokkaasti.fi-sivuston tapahtumakalenterin kautta, 

kun tapahtumatieto linkittyi kyseiseen kalenteriin. Hankkeen tapahtumakalenteri on Suomen kattavin. Se 

on myös Energiatehokkaasti.fi-sivuston eniten käytetty sivu. Sivulla on lähes 5 000 käyntiä (4758). 
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Kuva 13. Verkkovierailujen määrä sivuston eri osissa.  

Eniten verkkovierailuja tuli Google-haun kautta, jolloin myös välittömien poistumien määrä oli suuri. 

Energiatehokkaasti.fi-osoitteella tultiin sivustolle seuraavaksi useimmin. Seuraavaksi yleisin siirtyminen 

sivustolle tapahtui uutiskirjeiden tai sähköpostin linkeistä. Kolmanneksi yleisin siirtyminen tapahtui 

Facebookin kautta ja neljänneksi yleisimmin Maaseutuviraston, Mavin sivuilta.  

Jo ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa todettiin, että energiatehokkuuden edistämisen 

tehtäväkenttä on haasteellinen. On muun muassa tunnistettava alueet, missä ei ole hanketoimintaa sekä 

vastaavasti toimijat, jotka ovat aktiivisia. Ei ole vaikuttavuudeltaan tehokasta toimia siellä, missä ei ole 

aktiivisuutta tai halukkuutta. Energia ja energiatehokkuus myös sekoittuvat moniin muihin aiheisiin, kuten 

uusiutuvat tuotantopanokset, tuotantokustannukset, ravinnekierrätys, ilmastoasiat. Etelä-Savon 

hanketreffeillä ELY-keskuksen edustaja totesikin, että ei ollut tullut ajatelleeksi aikaisemmin, mihin kaikkeen 

energia liittyy.  

Energiapalvelujen osalta odotettiin suunniteltavan maaseudun yrityksille uusia energiapalveluja. Toisaalta 

korostettiin että ”villejä” energiapalveluja on jo nyt. Toisaalta hankkeen aikana ilmeni, että Motiva on myös 

valmistelemassa kevennettyä energiakatselmusta, mihin ilmoittauduttiin mukaan.  

4847

2534

1266

266

89

Verkkovierailujen tulokanava

Google/bing-haku

Suora siirtyminen

uutiskirje tai
sähköposti
facebook

 

Kuva 14. Verkkovierailujen tärkeimmät sisääntulosivut suurenna (kts OHRY). 
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Tärkeää olisi saavuttaa kaikki energiatehokkuus- ja ilmastotyö kansallisen raportoinnin piiriin. Hanke avasi 

keskustelua sellaisten tahojen välillä, jotka eivät muuten olisi kokoontuneet. Pidettiin ensisijaisen tärkeänä 

tiedottaa Energiatehokkuussopimuksista, joka edustaa jo valmista järjestelmää ja jonka kautta 

maaraportointi energiatehokkuustoimista välittyy ja jonka piirissä on mahdollista saada parempia tukia 

joihinkin investointeihin. Energiatehokkuussopimusten piirissä olevia yrityksiä liitettiin uutiskirjeisiin asian 

tunnettuuden lisäämiseksi. Aihetta ehdotettiin myös InforMe-hankkeen opinnäytetyöksi, mutta 

kohdetietoja ei saatu käytettäväksi.  

6.2 Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden arviointi 

Maa- ja metsätalousministeriö teetti valtakunnallisista koordinaatiohankkeista arvioinnin, jonka toteutti 

konsulttiyritys TK-Eval. Myös muista valtakunnallisista koordinaatiohankkeista tehtiin arviointi samaan 

aikaan ja sen toteutti konsulttiyritys MDI. Arviointia varten hankkeen toiminnasta pyydettiin erilaisia 

numeerisia seurantatietoja ja projektipäälliköitä sekä hankkeen asiakaskuntaa haastateltiin sähköisellä 

kyselyllä tai haastattelulla. Tuloksia esiteltiin ohjausryhmän viidennessä OHRY 5 -kokouksessa, mutta asiaan 

palattiin vielä OHRY 6-kokouksessa. 

Yleisesti: energiatehokkuusteema koskee käytännössä kaikkia, siinä ei ole selkeää ydinryhmää 

hanketoimijoita ja energianeuvojia lukuun ottamatta. Hanketoimijatkin toimivat yleensä energian lisäksi 

jonkin muun teeman, kuten kierrätyksen, yritystoiminnan, energian tuotannon, laitetuotannon ja 

tuotekehityksen, kestävyysmääräysten ja -laskennan, välineiden ym. parissa. Tätä joukkoa on vaikea 

palvella kaikkia tyydyttävästi. HINKU-kunnat, energiatehokkuussopimukset ja FISU-kunnat ovat hyvä 

esimerkki siitä, miten energiatehokkuuden kehittäminen pirstaloituu jopa viranomaistahojen kesken.   

 

Poimintoja raportista ja niiden kommentointia  

• Luettelomerkintä: raportissa tuotuja huomioita ja tilastoja 

o Luettelomerkintä: hanketoimijan kommentit mainittuihin huomioihin. 

• Viestinnän aktiivisuudesta ja näkyvyydestä kiitosta 

• Hyvien käytäntöjen esille tuominen toivottiin enemmän. 

o  käytännössä hyvien tuotteiden ja julkaisujen nostaminen, alueellisilla hanketoimijoilla 

keskeinen rooli kertoa hyvistä käytännöistä – koordinaatiohankkeen hyvä käytäntö on 

julkaista ja tiedottaa niistä.  Yksi kanava on nostaa vierailukohteita Hankkeet ja kehittäjät 

kartalla-palveluun.  

• Kritiikkiä ProAgria-keskeisyydestä neuvojawebinaareissa. 

o  Alkuperäinen jakelu kaikki Neuvo2020-neuvojat (joista alle 50% ProAgriasta). Neuvoja-

jakeluun on kutsuttu osallistujia useamman kerran → tuottanut ilmoittautujia, mutta ei 

osallistumista. Motivan kanssa laajennettu webinaariyleisöä puolin ja toisin. 

• 12 % ei kokenut saaneen lainkaan tukea hankesuunnitteluun.  

o Vastaajajoukossa hallinnon ja rahoituksen edustajia paljon, moni myös haluaa suunnitella 

”hiljaisuudessa” hankkeita eikä edes kertoa suunnitelmistaan.  
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• Uutiskirjeet, toimijoiden ja toiminnan tunnistaminen kentällä, some-tiedonvälitys ja webinaarit 

saivat kiitosta ja sivustolta on saatu ideoita hankkeiden toteuttamiseen. Koulutustapahtumat, 

keskustelukumppanuus ja maakunnan hankkeiden virittely tunnistettu. 

• Palautteessa toivottiin enemmän hankenäkyvyyttä.  

o uutisvinkkejä on hankkeen alusta alkaen pyydetty toimijoilta kirjeissä, hanketreffeillä jne. Nyt 

”ilmoita uutinen” on lisätty uutiskirjeeseen. Samoin kehitystoiminta otettu yhdeksi 

uutiskirjeen aiheeksi. 

• Toivottu enemmän painoa maaseudun yritysten energiapalveluille.  

o Energiainvestointiesimerkit olleet työn alla Metsäkeskuksessa lähes kaksi vuotta. Julkaistu 

hankkeen loppupuolella.  

o Yhteistyötä Energiaviraston, Trafin, Koneyrittäjien liiton ja Motivan kanssa palvelujen 

kehittämiseksi. Vaikea työsarka, mutta kehitystä tapahtuu.  

• Jotkin toivoivat enemmän yhteisiä tilaisuuksia.  

o Tapahtumakalenterissa on julkaistu yli 800 tilaisuutta ja monella on vaikeuksia saada niihin 

osallistujia. Vilma-, Helmet- ja Järki-hankkeen kanssa toteutettu arvioinnin jälkeen uusia 

tilaisuuksia Etelä- ja Varsinais-Suomeen.  

 

Muuta keskustelua 

OHRYn käsitellessä raportin tuloksia rahoittajan edustaja totesi, että kysymyksessä oli väliarviointi, 

kommentoidut asiat ovat kunnossa hankkeen päättyessä. Kyselyn kohdentamisessa olisi voinut olla 

kehitettävää. Kysymykset oli koettu hankaliksi vastata. Vastaajajoukko todettiin myös melko pieneksi, 

jolloin yksittäinen mielipide korostuu. 

 

esittelysivu ja linkki raporttiin 

 

Ohjausryhmän kuudennessa kokouksessa (OHRY 6) arvioinnista käytiin vielä lisää keskustelua. Ohrylle 

osoitettiin arviointiraportin kohdat, jossa käsiteltiin Energiatehokkuuden koordinaatiohanketta (erityisesti 

sivut 5-6, 48-49, 53, 56-57, 74-75, 105-108) 

Projektipäällikkö esitteli kokouksessa lyhyesti energiatehokkuuden koordinaatiohanketta koskevat osiot 

arviointiraportista. Kokouksessa todettiin, että energiatehokkuuden koordinaatiohanke ei ole raportin 

mukaan yhtä tunnettu kuin esim. matkailu tai ruokahanke. Toisaalta muilla koordinaatiohankkeilla on 

selkeämpi kohderyhmä kuin energiatehokkuudella, josta yhteystietoja annettiin arvioijalle myös niistä 

tahoista, joiden päätoimialaa ei ole energia tai energiatehokkuus.  

Ohjausryhmässä 6 toivottiin vielä enemmän jalkautumista kentälle sekä viestintää 

Energiatehokkuussopimuksista yrityksille. Keskusteltiin, ja todettiin, että koordinaatiohankkeen 

päätarkoitus ei ollut tehdä suoraan yrityksiin yhteydenottoja, vaan välittää tietoa energiatehokkuudesta ja 

palveluista. Koordinaatiohankkeen pääkohderyhmää ovat alueelliset hankkeet, energianeuvojat ja 

viranomaiset. Projektipäällikkö lisäsi, että taustatyötä yritysten energianeuvonnan osalta, myös 

valtakunnallinen raportointikelpoisuus huomioiden on tehty Energiaviraston Juha Toivasen ja Koneyrittäjien 

liiton kanssa, ohjattu asiaan liittyvää opinnäytetyötä, suunniteltu Trafin ja Motivankin kanssa ja 

uutisoinnissa on tuotu kaikissa mahdollisissa yhteyksissä esiin Energiatehokkuussopimus, mikäli sellainen 

yhteys on löytynyt. Kuten hankkeen alussa jo toivottiin, ”villejä” energiapalveluita yrittäjille ei ole 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/valtakunnallisten-ja-koordinaatiohankkeiden-arviointi/
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Kuva 15. Vastaajien omat aihealueet työssä. 

tarkoituksenmukaista lisätä, vaan energiatehokkuustyön raportointikelpoisuus tulee sisällyttää osaksi 

palvelua.   

Yhteenvetona ohjausryhmä totesi, että Energiatehokkuuden koordinaatiohanke on onnistunut viestinnässä, 

mutta olisi voinut jalkautua kentälle vielä enemmän, jotta hankkeen palvelut ja alan muut toimijat olisivat 

tulleet paremmin tutuiksi. Yritysten energiapalvelujen kehittämisessä ei edistytty tavoitteen mukaisesti. 

 

6.3 Hankkeen saama palaute kyselyn perusteella 

Vastaajien taustat 

Hanke toteutti palautekyselyn kehittämistarpeista, hankkeesta ja hankkeiden toiminnasta. 

Suurimmalla osalla, noin puolella vastaajista oma työ liittyi energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan 

maataloudessa. Ravinteet ja kiertotalous sekä biokaasu olivat seuraavaksi yleisimpiä työn sisältöjä. Noin 

neljänneksellä vastaajista työhön sisältyi myös päästöt ilmastoon tai veteen, muut kuin maatalouden  
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Kuva 16. Yleisimmät kanavat tapahtumien ilmoittamiseen 
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Kuva 17. Yleisimmät kanavat uusista julkaisuista viestimiseen.  

Palaute 

Hanke pyrki verkottamaan toimijoita alueella ja valtakunnallisesti. Tätä palvelivat erityisesti Hanketreffit. 70 

% vastaajista sanoi hanketreffien lisänneet alan toimijoiden tuntemista. Lopuista suurin osa sanoi 

tunteneesta toimijoita muutenkin, oltuaan pitkään alalla. 95 % vastaajista sanoi valtakunnallisen toiminnan 

tulleen tutummaksi hankkeen aikana. 

Vastaajien joukossa suosituin tapahtumien ilmoittamiskanava oli sähköposti. Seuraavaksi suosituin kanava 

oli sosiaalinen media. Energiatehokkaasti.fi-sivustoa sanoi käyttävänsä yli puolet vastaajista.  

 
Myös uusista julkaisuista viestittiin eniten sähköpostin välityksellä ja sosiaalisessa mediassa. Kolmanneksi 
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Kuva 19. Energiatehokkuuden koordinaatiohankkeen palveluiden ja kanavien käyttö.  
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Kuva 18. Vastaajien käyttämät kanavat asiakkaiden tavoittamiseen. Lisäksi käytettiin postitettavia kirjeitä.  

suosituin viestintäkanava oli Energiatehokkaasti.fi. 

Asiakaskunnan tavoittamisessa Energiatehokkaasti.fi -sivusto oli kaikkein vähinten käytetty annetuista 

vaihtoehdoista. Hankkeen fb-ryhmää ei kyselyssä eritelty tämän kysymyksen osalta.  

 

Hankkeen viestintäkanavia olivat Energiatehokkaasti.fi -sivusto, Energiatehokkaasti.fi -uutiskirjeet, 

Energiatehokkaasti.fi -sivuston karttapalvelu ja Energiatehokkaasti.fi -tapahtumakalenteri, alueelliset 

hanketreffit sekä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä-fb-ryhmä.  

Vastaajat olivat käyttäneet kaikkia viestintäkanavia lähes yhtä paljon. Hankkeen fb-ryhmä oli näistä vähiten 
käytetty vastaajien kesken, vaikka fb-ryhmässä onkin runsaasti päivityksiä ja 190 jäsentä.  
 

 
Vapaissa kommenteissa kiitosta tuli viestinnästä, erityisesti uutiskirjeestä ja Energiatehokkaasti.fi -
sivustosta. 
Vapaan kommentit alla. 
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• Aika loppui, enkä kaikkiin ehtinyt vastata, mutta aihe kaikkineen on äärimmäisen tärkeä. Tarvitaan 

tietoa ja tekoja hurjasti lisää. Terveiset toimijoilla! 

• Hankkeen sivustot ovat hyvät ja tarpeelliset, toivottavasti ne jatkavat elämistään jatkossakin. Sivut 

ovat käyttökelpoiset myös opetuskäytössä liittyen energiatehokkuusteemoihin. 

• Hyvää työtä! Toivottavasti keskusteluyhteys säilyy avoimena ja matalalla kynnyksellä toimitaan 

yhdessä jatkossakin. :) 

• Kiitokset hyvästä yhteistyöstä! 

• kiitos kyselijän aktiivisuudelle :) 

• Kiitos paljon hienosta työstä! 

• Kiitos! Koordinaatiohankkeen kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti viestinnän ja yhteisen 

tilaisuuden järjestelyissä. Yhteistyö on toiminut todella hyvin. 

• Koordinaatiohanke on hyvin näkynyt myös täällä maakunnissa paikan päällä -siitä kiitokset!!! 

• Erityiskiitokset myös uutiskirjeelle ja nettisivustolle!! 

• Kyselyissä olisi hyvä olla mihin vastaaja vastaustaan vertaa. Tehokas mihin verrattuna jne. niin saa 

aineistosta enemmän irti. 

• tällä hetkellä toimeni ei liity näihin asioihin suoraan, minkä vuoksi täytin lomakkeen vain osin. 

Toivottavasti tästä silti teille apua. Iloa ja reipasta mieltä teille :) 

• Nykyisen energiatehokkuuden koordinaatiohankkeen kanssa on ollut riemullista ja tehokasta saada 

tehdä yhteistyötä! Tiedonvälitys on ollut mielestäni todella sujuvaa ja kohderyhmälle sopivalla 

tavalla tehtyä. Kiitos! 

• Aika vähän olen suoraan ollut energia-asioiden kanssa suoraan tekemisissä. 
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Kuva X. 
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Kuva 20. Vastaajien toiveita energiayrittäjyyden koordinaatiohankkeelle. 

Ohjausryhmän antama palaute kyselyn perusteella 

Myös ohjausryhmälle lähetettiin toiminnallisen loppukokouksen jälkeen palautekysely hankkeesta ja 

kehittämistarpeista. Vastauksia saatiin vain yksi, joten tuloksia ei voida pitää kovin edustavina. Näkemys 

kehitettävistä asioista kuitenkin vastasi suuremman joukon näkemyksiä.  

 

 

Toiveita Energiayrittäjyyden koordinaatiohankkeelle 

Eniten toivottiin koottua tietoa alan kehityksestä ja kehityshankkeista, mihin Energiatehokkaasti.fi -

sivuston sisältö, karttapalvelu ja uutiskirje ovat vastanneet kuluneen hankkeen osalta. Yhteensä kaikkein 

tärkeimmäksi koettiin kuitenkin alueellisten hanketoimijoiden kokoontumiset ja työpajat. Myös 

uutiskirjeet ja innovaatioiden edistäminen koettiin tärkeäksi. Vähiten toivottiin vinkkejä hankkeen 

toteuttamiseen.  
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Kuva 21. Vastaajien oma tausta, kehittämistarpeet, hanketyön tuloksellisuus ja tarve uudelle tiedolle tai 

näkökulmille eri aihealueissa.  

6.4 Näkemyksiä alan kehityksestä ja kehitystarpeista 

 

Hankkeen palautekyselyssä kysyttiin myös vastaajien näkemyksiä alan kehittämistarpeista, hankkeiden 

vaikutuksesta alan kehitykseen, ohjauskeinojen tehokkuudesta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ym. 

asioita.  Kyselyn tuloksia on avattu laajemmin liitteessä 5. 

Tuulienergia ja vesivoima sekä energian varastointi ja liikenne olivat vähinten edustettuina vastaajien 

joukossa, kun taas maatalouden uusiutuvan energian ja energiantehokkuuden sekä biokaasun ja 

ravinnekiertotalouden parissa työskenteli noin puolet vastaajista. Vähiten tuloksia kehittämistyössä nähtiin 

saavutetun liikenteen ja energian varastoinnin osalta, kun taas biokaasun tuotantoon nähtiin saavutetun 

eniten tuloksia hanketoiminnassa. Myös maatalouden energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 

edistäminen koettiin saaneen paljon hyötyä hankkeissa, samoin puuperäisen energian edistämisen.  

 Uusia näkökulmia ja tietoa kaivattiin erityisesti energian varastoinnissa, energiatehokkuudessa, 

biokaasussa ja kasviravinteiden kierrätyksessä.  
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Ohjauskeinojen tehokkuudessa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa suorat taloudelliset seikat kuten 

energian hinta ja verotus nähtiin tehokkaimmiksi keinoiksi, mutta myös investointituet uusiutuvaan 

energiaan ja energiatehokkuuteen olivat tehokkaimmiksi arvioituja ohjauskeinoja. Heikoimmiksi 

vaikuttavuudeltaan arvioitiin päästökauppa ja autojen romutuspalkkio. 

Vapaissa kommenteissa vuoroin ylistettiin, vuoroin moitittiin pakottavia ohjauskeinoja. Korostetusti tuli 

esiin myös, että uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja vasta 

sen jälkeen neuvonta voi olla tehokasta. Hintaohjauksen mainittiin toimivan vasta kun muutokset ovat 

suuria. Useassa kommentissa mainittiin myös, että taloudellisten ohjauskeinojen tulee olla 

pitkäjännitteisiä eikä tempoilevia, jotta kuluttajat ja yritykset voivat luottaa niihin. Kommenteissa näkyi 

myös huoli ohjauskeinojen tasapuolisuudesta, esim. haja-asutusalueiden ja kaupunkien välillä. 

Työpaikkojen ja kuntien roolia pidettiin tärkeänä. 

Kyselyssä selvitettiin myös alueellisia edelläkävijäpaikkakuntia, yrityksiä ja muita toimijoita. Kuntia nousi 

esiin 56 kappaletta ja yrityksiä ja muita toimijoita 119 kappaletta. Lista mainituista kunnista ja yrityksistä, 

eri aihealueilta on liitteessä 5. 

7 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI  
 
Hankkeen toteuttajat pitävät tärkeänä, että eri rahoituslähteistä rahoitettavat energiahankkeet saadaan 

sujuvasti kerättyä yhteiseen rekisteriin yhteistyön edistämiseksi. Hanketoimijoita on vaikea saada 

viestimään hankkeiden toimenpiteistä ja tuloksista muualla kuin omilla sivuillaan. Rahoituspäätöksissä tulisi 

kannustaa viestimään mahdollisen koordinaatiohankkeen välityksellä tuotoksia myös valtakunnallisesti.  

Eri rahastojen yhteistyön tiivistämisellä varmistetaan jatkossakin päällekkäisyyksien välttäminen 

hankerahoituksessa ja rahat saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön maaseudun kehittämisessä. 

Samanlaisten asioiden tekeminen eri alueilla ei välttämättä ole epätarkoituksenmukaista päällekkäisyyttä, 

vaan alueellisuus voi olla välttämätöntä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. 

 

7.1 Aurinkoenergia 

Tällä hetkellä kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on kova niin yrityksissä, maatiloilla kuin kuluttajillakin. 

Puolueettomalle neuvonnalle on suuri tarve, koska markkinoilla on runsaasti toimijoita tarjoamassa 

aurinkoenergiajärjestelmiä ja joidenkin markkinointitapa on hyvin harhaanjohtavaa. Pohjois-Karjalassa on 

hyviä esimerkkejä myös aurinkopaneeleiden yhteisestä kilpailuttamisesta.  Vastaava toiminta alueellisissa 

hankkeissa on hyvin toivottavaa. Aurinkosähköinvestointi on suhteellisen pieni ja sen takaisinmaksuaika 

soveltuvissa kohteissa hyvä, kun mitoitus on oikea. Neuvo 2020 -järjestelmän energianeuvonnassa ja 

muissa yhteyksissä tätä voisi viestiä nykyistä aktiivisemmin viljelijöille.   

Olisi tärkeää saada energiatehokkuustietoa muun muassa kuntien rakennusvalvonnasta vastaaville. Kuntien 

energianeuvojia lisättiin koordinaationhankkeen uutisjakeluun. Metsäkeskukset ja ProAgria-keskukset sekä 

maaseutuasiamiehet ovat merkittäviä neuvontatahoja maaseudulla. 



51 

 

Hankkeen järjestämissä energianeuvojien koulutuksissa nousi kysymyksiä muun muassa investointituesta ja 

sen rakenteesta ja lähteestä, kun tuotetaan liikennebiokaasua omaan käyttöön ja myyntiin. Nykyinen 

mahdollisuus energiatukeen myös maatiloilla kun 80 % tuotannosta menee myyntiin, on seikka, jota 

kannattaa viestiä. Kuluttajille suunnatussa viestinnässä esimerkiksi rakennusten energiatehokkuudesta 

löytyy paljon sovellettavia elementtejä myös maatiloille ja yrityksiin. Valtakunnan hajanaisen tuntuista 

energianeuvontarakennetta selittää osittain päällekkäinen bioenergianeuvojaverkosto, lämpöyrittäjyyttä 

edistävä verkosto ja kuluttajaneuvonta, jotka kaikki ovat jatkuvissa rahoitusongelmissa. Yhteistyötä tulisi 

tiivistää, mitä koordinaatiohankkeessa jo aloitettiin Motivan kanssa.  

7.2 Energiatehokkuussopimukset ja investoinnit 

Energiatehokkuussopimukset eivät ole vielä tavoittaneet varsinkaan pieniä yrityksiä. On tärkeää viestiä, 

että raskas energiakatselmus ei ole ainoa keino täyttää energiatehokkuustyöksi katsottavaa toimintaa. 

Investointien, esimerkiksi lämmöntalteenottoinvestoinnin tukemisessa riittää projektisuunnitelma ja 

liittyminen energiatehokkuusohjelmaan. Investointitukirahaa jää vuosittain käyttämättä ja investointitukia 

hakevat yleensä vain isommat yritykset, joissa on siihen nimetty asiantuntija. Pienemmissä yrityksissä 

energia-asiat jäävät helposti sivuun, kun ei ole riittävästi tietämystä. 

Energiatehokkuussopimuksissa ja katselmuksissa on löydetty paljon säästöpotentiaalia ja toteutettu 

säästöjä. On toivottu käytännönläheistä materiaalia, jota energianeuvojat voisivat hyödyntää myös 

yritysten energianeuvonnassa. Myös yritysesimerkit erityisesti elintarvikealalla kannustaisivat ”positiivisen 

kateuden” mekanismilla.  Jatkossa energiatehokkuussopimusten edistämiseen tarvittaisiin enemmän 

alueellista yrityksiin kohdistuvaa neuvontatyötä.  

7.3 Yhteistyö ja tiedonvälitys 

Jotta hankkeen kautta tiivistyvä tieto ja asiantuntemus saadaan jaettua ja kohdistettua mahdollisimman 

hyvin, vastuu on myös alan muilla asiantuntijoilla. Energiatehokkuus on läpileikkaava teema yrityksen 

tuotantotaloudessa. Energiatehokkuus kytkeytyy moniin eri tahoihin ja näkökulmiin: johtaminen, pankit, 

rahoittajat, investointiasiantuntijat ja muut vastaavat tahot. Usein energiatehokkuutta parantamalla 

voidaan välttää muita suurempia investointeja. 

Hankkeessa on tuotettu paljon hyvää materiaalia. Energianeuvojien asiantuntijuus ja vuorovaikutus 

kasvoivat ja ryhmä tiivistyi verkostona. Ryhmä tuntee hyvin Energiatehokkaasti.fi-sivuston. Seuraavaksi on 

tärkeää, että muun muassa Mavin Neuvo-sivuilta on linkitys Energiatehokkaasti.fi-sivustolle.  Kun 

hankkeissa tuotetaan videomateriaalia, on tärkeää, että se pysyy tallessa ja saatavissa myös jatkossa. 

7.4 Energiayrittäjyyden koordinaatiohanke 

Hankkeen palautekyselyssä kysyttiin toiveita Energiayrittäjyyden koordinaatiohankkeelle.  Kärkeen nousi 

toive kootusta tiedosta alan kehityksestä ja kehityshankkeista, mitä Energiatehokkaasti.fi -sivustolla ja 

hankekartalla on toteutettu Energiatehokkuuden koordinaatiohankkeessa. Myös alueellisia 

hanketoimijoiden tapaamisia ja uutisia energiasta toivottiin toisena ja kolmantena asiana. Lisäksi toivottiin 

Innovaatioiden edistäminen ja rahoitustietoa. Hankkeen toteuttamiseen ei käytännössä toivottu vinkkejä.    
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