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Julkisella sektorilla on velvoite näyttää esimerkkiä energiapalveludirektiivin 
(2006/32/EY) mukaisissa toimissa energiatehokkuuden edistämiseksi. Energiapal-
veludirektiivin toimeenpanoa valtionhallinnon organisaatioissa on linjattu valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä kestävien valintojen edistämisestä julkisissa han-
kinnoissa (8.4.2009). Toimeenpanoa täydentää ja vahvistaa valtioneuvoston peri-
aatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä (4.2.2010). Kunkin hallinnonalan on 
tullut laatia energiatehokkuussuunnitelma viimeksi mainitun periaatepäätöksen 
mukaisesti. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu pääasiassa toimitilo-
jen energiankulutuksesta, hankinnoista, jätteistä sekä työ- ja virkamatkoista. Ym-
päristökuormituksen vähentämisen kannalta merkittävimmät vaikutukset voidaan 
saada aikaan toimitilojen tarkoituksenmukaisella mitoituksella ja käytöllä sekä toi-
mitilajohtamisella.  
 
Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma on valmisteltu oi-
keusministeriössä virkatyönä. Suunnitelmaa on käsitelty muun muassa oikeusmi-
nisteriön hallinnonalan hankintojen ohjaus- ja kehittämistyöryhmässä. Suunnitel-
malla luodaan lähtökohdat hallinnonalan energiatehokkuuden systemaattiselle ja 
jatkuvalle parantamiselle. Suunnitelma on pohjana tuleville oikeusministeriön hal-
linnonalaa koskeville tarkemmille energiatehokkuutta koskeville suunnitelmille.  
 
 

 



 

 

24.6.2013 
 
Publikationens 
titel 

 

Energieffektivitetsplan för justitieministeriets förvaltningsområde 
 

Författare Jouni Rutanen, Ulla Westermarck 
  
Justitieministeri-
ets publikation 

35/2013 
Verksamhet och förvaltning 

  

  
OSKARI nummer OM 8/251/2013   
    
ISSN-L 1798-7083   
ISSN (PDF) 1798-7083   
ISBN (PDF) 978-952-259-316-0   
  
URN URN:ISBN:978-952-259-316-0 
Permanent adress http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-316-0 
  
Ämnes- och 
nyckelord 
 

miljöpolitik, energieffektivitet, hållbar utveckling, ekonomi 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den offentliga sektorn ska fungera som ett exempel när det gäller åtgärder enligt 
direktivet om energitjänster (2006/32/EG) för förbättrad energieffektivitet. Riktlinjer 
för genomförandet av direktivet om energitjänster vid offentliga organisationer har 
dragits upp i statsrådets principbeslut om främjande av hållbara val i offentlig upp-
handling (8.4.2009). För att komplettera och stärka genomförandet av direktivet 
har statsrådet även gett ett principbeslut om energieffektivitetsåtgärder (4.2.2010) 
Enligt det sistnämnda principbeslutet ska vart och ett förvaltningsområde upprätta 
en energieffektivitetsplan. 
 
I fråga om justitieministeriets förvaltningsområde orsakas miljöbelastningen i hu-
vudsak av lokalernas energiförbrukning, upphandlingar, avfall samt arbets- och 
tjänsteresor. När det gäller att minska miljöbelastningen inom justitieministeriets 
förvaltningsområde kan de största effekterna åstadkommas genom ändamålsenlig 
dimensionering och användning av lokalerna samt genom lokalhantering.  
 
Energieffektivitetsplanen för justitieministeriets förvaltningsområde har utarbetats 
som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. Planen har behandlats bland annat inom 
gruppen för styrning och utveckling av upphandlingsverksamheten inom justitiemi-
nisteriets förvaltningsområde. Planen lägger grunden för en systematisk och kon-
tinuerlig förbättring av energieffektiviteten inom förvaltningsområdet. Planen utgör 
ett underlag för mer detaljerade planer som gäller energieffektivitet inom justitie-
ministeriets förvaltningsområde.  
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1 Johdanto 
 
 
 
 
Julkisella sektorilla on velvoite näyttää esimerkkiä energiapalveludirektiivin 
(2006/32/EY) mukaisissa toimissa energiatehokkuuden edistämiseksi ja käynnistettävä 
toimia energiatehokkuutta parantavien energiapalvelujen tai muiden energiatehokkuutta 
parantavien toimenpiteiden saatavuuden ja kysynnän edistämiseksi. Energiatehokkuus-
toimilla saavutetaan myös kustannussäästöjä. Energiahintoihin on kohdistunut viime 
vuosina jatkuvia nousupaineita. 
 
Vuonna 2006 voimaantullut energiapalveludirektiivi asetti jäsenvaltioille 9 prosentin 
ohjeellisen energiansäätötavoitteen vuodelle 2016 sekä julkiselle sekotorille velvoitteen 
näyttää esimerkkiä direktiivin mukaisissa toimissa energiatehokkuuden edistämiseksi. 
Direktiivin 9 prosentin ohjeellinen energiansäästötavoite on asetettu kaudelle 2008–
2016 laskettuna vuosien 2001–2005 keskikulutuksesta. Direktiivin soveltamisala on ko-
ko energian käyttöala pois lukien merenkulku, lentoliikenne ja päästökaupan piirissä 
oleva teollisuus.  
 
Valtion organisaatioiden osalta energiapalveludirektiivin toimeenpano perustuu valtio-
neuvoston periaatepäätökseen kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa 
(8.4.2009). Toimeenpanoa täydentää ja vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätös ener-
giatehokkuustoimenpiteistä (4.2.2010). Hallinnonalojen energiatehokkuussuunnitelmien 
olisi valmistuttava periaatepäätöksen mukaisesti vuoden 2012 aikana. Työ- ja elinkei-
noministeriön energiatehokkuussuunnitelma (TEM raportteja 18/2011) on toiminut mal-
lina valtion organisaatioille ja kunnille. 
  
Oikeusministeriön hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu pääasiassa toimitilojen 
energiankulutuksen, hankintojen ja jätteiden sekä työ- ja virkamatkojen aiheuttamasta 
ympäristökuormituksesta. Tällä oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuus-
suunnitelmalla luodaan lähtökohdat hallinnonalan energiatehokkuuden systemaattiselle 
ja jatkuvalle parantamiselle.  
 
Tämä energiatehokkuussuunnitelma on pohjana tuleville oikeusministeriön hallin-
nonalaa koskeville tarkemmille suunnitelmille. Suunnitelmassa on esitelty, mitä seuran-
tatietoa on tällä hetkellä saatavissa, minkä tietojen osalta tietopohjaa tulee vielä täyden-
tää ja arvioitu, mitä tavoitteita tietojen pohjalta on mahdollista asettaa.  
 
Rikosseuraamuslaitos tulee laatimaan oman tarkemman energiatehokkuussuunnitelman, 
minkä vuoksi rikosseuraamusalan energiatehokkuutta tarkastellaan tässä hyvin yleisellä 
tasolla. Rikosseuraamuslaitos on tehnyt muun muassa yhdeksän energiaselvitystä vanki-
lakiinteistöistä. Loput niistä tehdään vuoden 2013 aikana. Lisäksi rikosseuraamusalalla 
on luotu ja käyttöönotettu niin sanottu Ekotehokas vankila -konsepti. 
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2 Nykyinen energiankäyttö hallinnonalalla 
 
 
 
 
2.1 Hallinnonalan toimipaikat  
 
 
Valtionhallinnolta edellytetään merkittäviä toimenpiteitä toimitilojen energiankäytön 
tehostamiseksi, sillä toimitilat aiheuttavat jopa 70 % organisaation ilmastovaikutuksista. 
Toimitilojen osalta keskeistä on kiinteistön elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja 
kustannusten hallinta.  
 
Oikeusministeriön hallinnonalalla on noin 530 toimipaikkaa, joista suurin osa on toimis-
totiloja. Lisäksi osa toimitiloista on ns. toiminnan tiloja, kuten Rikosseuraamuslaitoksen 
vankilatiloja, tuomioistuinten istuntosaleja ja arkistokäytössä olevia tiloja. Senaatti-
kiinteistöt omistaa kiinteistöstä noin puolet ja loppuosa on vuokrattu yksityisiltä vuok-
ranantajilta. 
 
 
 
2.2 Energiatehokkuus 
 
 
Energiatehokkuudella tarkoitetaan rakennuksen standardoituun käyttöön liittyviin tar-
peisiin, kuten lämmitykseen, veden lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon tai 
valaistukseen tosiasiallisesti kulutettua tai tarvittavaksi arvioitua energiamäärää. Tämä 
määrä on ilmaistava yhtenä tai useampana lukuna, joiden laskennassa on otettu huomi-
oon tekijät, jotka vaikuttavat energian tarpeeseen. Näitä tekijöitä ovat eristys, tekniset ja 
laitteisiin liittyvät ominaisuudet, ilmastollisiin näkökohtiin liittyvä suunnittelu ja sijain-
ti, auringonvalon määrä ja ympäröivien rakenteiden vaikutus, oma energiantuotanto se-
kä muut tekijät, mukaan lukien sisäilmasto. 
 
Osasta (80 toimipaikkaa) Senaatti Kiinteistöjen toimitiloista on saatavissa energiate-
hokkuusluokat, joiden perusteella oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen käytössä olevista 
kiinteistöistä noin 40 prosenttia kuuluu energialuokkaan D, noin 28 prosenttia energia-
luokkaan E, 17 prosenttia energialuokkaan F, 12 prosenttia energialuokkaan C ja loput 3 
prosenttia energialuokkiin A ja B1.  
 

                                                 
 
1 Energiatehokkuusluokitus on vuoden 2013 aikana muuttumassa ns. E-lukuun pohjautuvaksi. Em. luokitusta 
käytetään nykyään uudisrakentamisen säädöksissä, mutta luokituksen käyttö on laajenemassa energiatodistuk-
siin ja korjausrakentamisen määräyksiin.  
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Yhteiskuntavastuullisuus on Senaatti Kiinteistöjen liiketoiminnan perusta. Senaatti 
Kiinteistöt on vuoden 2011 alussa liittynyt Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI:n ja ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön väliseen puitesopi-
mukseen kiinteistöalan energiankäytön tehostamiseksi vuosina 2010–2016. Sopimuk-
sessa Senaatti Kiinteistöt sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä 
muihin toimenpideohjelman velvoitteisiin ja toimenpiteisiin aina, kun se on taloudelli-
set, tekniset sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat sekä kulttuuriperinnön 
suojelu huomioon ottaen perusteltua. 
 
Toimitilojen tarkoituksenmukaisella mitoituksella, käytöllä ja tilaresurssin johtamisella 
on tutkimusten mukaan merkittävin ympäristövaikutus tietotyötä tekevissä organisaati-
oissa.  Vihreisiin arvoihin sitoutuminen tuo myös taloudellista hyötyä energiankulutuk-
sen pienentyessä. Ympäristölaskenta ja energiakulutuksen raportointi tullaan liittämään 
osaksi nykyistä toimitilajohtamista tukevaa HTH-tietopalvelua (Optimaze.net). Valtion 
omistamien kiinteistöjen kulutustiedot siirtyvät tietopalveluun automaattisesti. Vuokrat-
taessa toimitiloja muilta kiinteistönomistajilta tulisi jatkossa vuokrasopimusneuvotte-
luissa sopia tarvittavien energiakulutustietojen toimittamisesta. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankin-
noissa (8.4.2009) on asettanut tavoitteeksi julkisissa hankinnoissa kokonaisratkaisun 
joka ekologisesti ja taloudellisesti parhaalla tavalla vastaa kysyntään. Valtioneuvosto 
edellyttää että toimitiloihin liittyen valtion keskushallinto huomioi seuraavat tavoitteet: 
 

• siirrytään uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön siten, että vuonna 
2010 vähintään 30 % sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja 
vuonna 2015 vähintään 60 %. 

 

• uudisrakentamisessa ja julkiseen käyttöön vuokrattavissa uusissa kiinteis-
töissä tavoitteena on vuonna 2010 energiatehokkuusluokka A ja peruskor-
jaushankkeissa vähintään luokka C. Vuoden 2015 jälkeen rakennettavissa, 
korjattavissa ja vuokrattavissa rakennuksissa tavoitteena on passiivitalo2. 

 

• kuljetuksia ja autolla liikkumista vähennetään 10 % vuoteen 2015 mennessä 
mm. hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. 

 

• siirrytään energiatehokkaaseen valaistukseen ottamalla käyttöön uusinta va-
laistustekniikkaa 

 

• tehdään valtion keskushallinnon omistamissa tai vuokraamissa rakennuksis-
sa energiakatselmus sekä ryhdytään katselmuksessa suositeltuihin kannatta-
vien säästötoimenpiteiden toteuttamiseen. Rakennuksen energiatehokkuus-
luokka tuodaan näkyviin rakennuksen sisääntuloaulaan. 

 
Yllä mainitut tavoitteet tulisi huomioida erikseen jokaisen tilahankkeen ja vuokrauksen 
yhteydessä.  
 

                                                 
 
2 Kesällä 2012 hyväksytty uusi energiatehokkuusdirektiivi asettaa valtion keskushallinnon omistamien ja käyt-
tämien kiinteistöjen osalta edelleen lisävaatimuksia.  Yhtenä vaihtoehtona on energiatehokkuutta edistävien 
peruskorjausten määrän lisääminen. 
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Oikeusministeriön hallinnonalalla tavoitteena on esittää vuoden 2013 aikana virastokoh-
tainen koonti mahdollisimman monen viraston osalta kiinteistöittäin eriteltynä. Kiinteis-
töjen osalta listataan henkilöstön määrä, tilojen huoneistoalat, lämmitetty tilavuus, kiin-
teistön energialuokka sekä kiinteistön omistaja. Energiankulutustiedot tulisi esittää ai-
nakin kahden vuoden ajalta. Seurantatiedon pohjalta tulee asettaa konkreettisia tavoi-
tearvoja. Energiatehokkuustavoitteet tulisi jatkossa ottaa huomioon toimitilahankkeiden 
yhteydessä. 
 
 
 

2.3 Toimipaikkojen tilatehokkuus 
 
 
Tilatehokkuuden tehostamistavoite on merkittävä tekijä rakennusten energiankäytön 
vähentämisessä. Vaikka tilatehokkuuden paraneminen ei paranna itse rakennuksen 
energiaominaisuuksia, työntekijää kohden laskettu energian kokonaiskulutus vähenee 
lähes suorassa suhteessa tilatehokkuuden paranemiseen kanssa. Valtion toimitilastrate-
giassa on asetettu toimistotilojen tehokkuustavoitteeksi 25 m2/htv. Oikeusministeriön 
hallinnonalan keväällä 2012 laaditussa toimitilastrategiassa on tavoitteeksi asetettu  
20 m2/htv. Erityistiloille (ns. toiminnan tilat) on mahdollisesti tarpeen asettaa omia ta-
voitelukuja. 
 
Oheiseen taulukkoon on listattu hallinnonalan (pl. Rikosseuraamuslaitos) toimialakoh-
taiset henkilötyövuodet, toimitilaneliöt, tilatehokkuustunnusluvut ja toimitilavuokrat: 
 
 

Toimiala 
Toimitila- 
vuokrat 
(€/kk) 

Toimitila- 
vuokrat 

(€/vuosi) 

Jyvitetty 
huoneala 

(kokonaisala)

Toimisto-
neliöt 
(m2) 

euroa/ 
m2 htv Tilatehok-

kuus/htv***

Oikeusministeriö ja oike-
uslaitos yhteensä  4 904 904  58 858 848  313 025  216 726  15,71  6 468  34 

Oikeusministeriö  216 104  2 593 248  9 111  6 828  23,72  236  29 
Palvelukeskukset (OTTK)  40 735  488 820  4 644  2 800  8,77  123  23 
Eräät virastot  33 967  407 604  2 731  2 411  12,44  89  27 
Tutkimus ja kehittäminen  23 270  279 240  958  958  24,29  29  33 
Tuomioistuimet  2 947 725  35 372 700  176 587  107 392  16,79  3 187  34 
 Korkein oikeus  115 392  1 384 704  4 580  2 223  25,19  77  29 
 Korkein hallinto-oikeus  108 453  1 301 436  5 953  2 764  18,22  106  26 
 Hovioikeudet  387 337  4 648 044  26 324  17 765  14,71  492  36 
 Käräjäoikeudet  2 001 284  24 015 408  116 466  68 047  17,33   1 928  35 
 Hallinto-oikeudet  237 652  2 851 824  18 133  12 761  13,11  438  29 
 Erityistuomioistuimet  97 607  1 171 284  5 131  3 832  19,02  146  26 
Oikeusaputoimistot*  500 126  6 001 512  35 739  31 195  13,99  972  32 
Ulosotto**  738 724  8 864 688  59 719  46 335  12,32  1 290  36 
Syyttäjälaitos  404 253  4 851 036  23 536  18 807  17,18  542  35 

 

Valtion toimitilastrategiassa asetettu tilatehokkuuden tavoitetaso on 25 m2/htv. OM:n hallinnonalan toimitilastrategian mukainen 
tavoitetaso on enintään 20 m2/htv. 
 

*Sisältää myös yleisen edunvalvonnan ja Kuluttajariitalautakunnan 
**Sisältää myös Konkurssiasiamiehen toimiston 
***Tilatehokkuus on laskettu kaavalla: toimistoneliöt/htv 
****Euromääräinen säästöpotentiaali vuodessa on laskettu kaavalla: (((nykyinen tilatehokkuus-tilatehokkuuden tavoiteta-
so)*htv)*keskiarvovuokra)*12 
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Tilatehokkuutta nykytasosta parantamalla voidaan tehostaa energiankäyttöä huomatta-
vasti. Seurantatietojen ja laskelmien perusteella on yleinen havainto, että tilatehokkuu-
den parantaminen johtaa energiankulutuksen laskuun lähes samassa suhteessa kuin ti-
lankäyttö tehostuu.  
 
Jatkossa tulisi eri toimitilaratkaisujen tavoitteita asetettaessa määritellä myös energian-
kulutukseen vaikuttavia tunnuslukuja. Esimerkiksi huonealan osuus jyvitetystä huo-
nealasta kertoo suoraan, kuinka suuri osuus vuokrattavasta alasta on käytäviä, auloja ja 
muuta yhteistilaa. Huoneistoala/huoneala -suhdeluku kertoo sen, kuinka suuri osuus 
alasta menee kiinteistön teknisiin tiloihin ja rakenteisiin. Tilavuustavoitteiden avulla 
voidaan asettaa tavoitteita ylläpidettävälle kuutiomäärälle. Tavoitteita tulisi asettaa sekä 
kiinteistön omistajan että käyttäjän näkökulmista. 
 
 
 

2.4  Toimipaikkojen energiankulutus 
 
 
Toimitiloissa käytetty energia muodostaa merkittävimmän ympäristökuormituksen kiin-
teistön elinkaaren aikana. Energiankulutuksen pienentäminen on yksi tärkeimmistä toi-
menpiteistä, joilla voidaan tukea asetettuja ympäristötavoitteita. Tavoitteiden saavutta-
minen edellyttää sekä vuokralaisen että kiinteistön omistajan yhteistä sitoutumista. Oi-
kein mitoitetuilla, selkeillä ja kannustavilla toimenpiteillä edesautetaan osapuolten mo-
tivoitumista ympäristöystävälliseen toimintaan.  
 
Energiakulutusta koskevat suositukset ovat kiristymässä ja muuttumassa vaatimuksiksi. 
Ensisijainen ympäristövaikutusten vähentämisen keino on minimoida hankittavan tilan 
laajuus; mitä tehokkaammat ja paremmalla käyttöasteella olevat tilat ovat, sen pienempi 
on niiden ympäristökuorma henkilöä kohden. Oikeusministeriön hallinnonalan toimiti-
lastrategiassa (OM 33/252/2012) on linjattu, että hankittavien tilojen energialuokan 
osalta tulee kiinnittää huomiota voimassa olevissa määräyksissä esitettyihin vaatimuk-
siin ja toisaalta valtionhallinnon toimitiloille asetettuihin tavoitteisiin. Vuokrasopimus-
ten solmimisen yhteydessä tulisi kiinteistöjen omistajilta vaatia tarvittavat tiedot kiin-
teistön energiankulutuksesta koskien koko vuokrasopimuskautta. Oikeusministeriön 
hallinnonalalla tulisi jatkossa pyrkiä myös vuokrasopimuksiin (ns. Green Lease -mallit), 
joissa vuokralaisella on aito mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan syntyneisiin 
vuokrakustannuksiin pienevän energiankulutuksen kautta3.  
                                                 
 
3 Green Lease vuokrasopimuksissa energiakustannukset kuuluvat ylläpitovuokran ns. liikkuvaan osaan. Green 
Lease -sopimuksella sovitaan sähkön-, lämmön- ja veden käytön sekä kiinteistöissä syntyneiden jätteiden aihe-
uttamien kustannusten jakamisesta toimitilojen käyttäjän ja kiinteistön omistajan välillä. Peruslähtökohtana 
Green Lease -sopimuksessa on, että kullakin osapuolella on aito mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan 
syntyneisiin kustannuksiin pienevän kulutuksen kautta käyttöolosuhteiden heikentymättä. Energia- ja jätehinnat 
määräytyvät paikkakuntakohtaisesti, joten niillä ei ole vaikutusta sopimukseen. Jako-osuuksissa tulee ottaa 
huomioon kokonaiskustannukset sisältäen perus- ja käyttömaksut. Green Lease -mallissa sähkö-, lämpö-, vesi- 
ja jätekustannusten osalta kokonaishankintakustannukset jaetaan käyttäjän ja vuokranantajan välillä vuokraso-
pimuksessa sovittavien jako-osuuksien mukaisesti. Vuokranantajan tilisi toimittaa vuokralaiselle energia- ja 
jätehuoltoraportit kerran kuukaudessa. Raportoinnissa otetaan huomioon keskilämpötilat/kulutus, sähkönkulu-
tus ja vedenkulutus sekä arvioidut kustannukset. Jätteistä raportoidaan jäteyritykseltä saatavien raporttien pe-
rusteella.  
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Energiankulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä sähkön, lämmön ja veden 
kulutusta. Näitä tietoja ei ole saatavilla nykyhetkellä kattavasti kaikista hallinnonalan 
toimipaikoista. Euromääräinen energiankulutus lämmön, sähkön ja veden osalta on oi-
keusministeriön hallinnonalalla jakaantunut vuosina 2010–2012 toimialoittain seuraa-
vasti: 

 
  2010  2011  2012  
Oikeusministeriö  59 744  58 592  59 882 
Palvelukeskukset (OTTK)  37 236  43 351  36 529 
Eräät virastot  11 027  16 572  12 013 
Tutkimus ja kehittäminen  6 088  6 658  7 262 
Tuomioistuimet  966 159  959 502  914 666 
 Korkein oikeus  26 689  29 740  18 877 
 Korkein hallinto-oikeus  34 439  34 904  34 836 
 Hovioikeudet  164 582  138 476  135 582 
 Hallinto-oikeudet  94 245  98 952  90 959 
 Käräjäoikeudet  610 257  618 280  588 801 
 Erityistuomioistuimet  35 947  39 150  45 611 
Oikeusaputoimistot*  111 576  136 001  142 842 
Ulosottolaitos**  266 242  290 778  288 535 
Syyttäjälaitos  121 741  116 688  124 743 
Rikosseuraamuslaitos***  6 944 991  7 402 124  6 867 974 
YHTEENSÄ  8 524 804  9 030 266  8 454 446 

 

* Sisältää myös yleisen edunvalvonnan ja Kuluttajariitalautakunnan 
** Sisältää myös Konkurssiasiamiehen toimiston 
*** Rikosseuraamuslaitoksessa lämmityksen osuus n. 52 %, sähkö n. 43 % ja vesi n. 5 %. Oikeusministeriössä ja oi-
keuslaitoksessa kaikki em. erät kirjataan samalle liikekirjanpidon tilille, joten em. tietoa ei saa eriteltynä kirjanpidosta.  

 
Euromääräisiä lukuja tarkasteltaessa ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä, onko ener-
giankulutus kasvanut vai vähentynyt johtuen siitä, että kulutuksen lisäksi euromääriin 
vaikuttaa myös energian hinta. 
 
Valtionhallinnon sähkönhankintaa koskeva puitejärjestely Hansel Oy:n ja Bergen Ener-
gi AS:n ja Vantaan Energia Oy:n välillä astui voimaan 1.1.2011 lukien. Puitejärjestely 
on voimassa 31.12.2014 saakka. Sähkönhankinnan toimintamalli perustuu valtion säh-
könhankintastrategiaan. Sähkö 2011-puitejärjestelyssä hankinnan kohteen määrittelyssä 
otettiin huomioon, että tarjolle tulee vihreää sähköä. Puitejärjestelyyn liittyneet asiak-
kaat ovat Hansel Oy:n kautta toteuttaneet sähkön hankintaa koskevan 30 % uusiutuvien 
energialähteiden tavoitteen. Tavoite on asetettu valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa.  Vuodesta 2015 alkaen tavoi-
te on 60 %. Sisäasiainministeriön energiatehokkuussuunnitelmassa on todettu, että säh-
könkulutuksesta valaistuksen osuus on noin 32 %, laitesähkön 19 %, jäähdytyksen 5 % 
ja LVI + muun kulutuksen osuus 44 %. Oletettavaa on, että jakosuhteet ovat saman-
suuntaiset myös oikeusministeriön hallinnonalalla. Sähkönkulutukseen on mahdollista 
vaikuttaa melko helpostikin esimerkiksi valaistuksen ja tietotekniikkalaitteiden käyttö-
tottumuksia muuttamalla.  
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Senaatti-kiinteistöt kokoaa omistamiensa kiinteistöjen sekä välivuokrauskohteiden ener-
giakulutustiedot RYHTI-ohjelmaan. Ohjelmasta saadaan helposti ns. yhden käyttäjän 
kiinteistöjen tiedot. Ongelman muodostavat useamman käyttäjän virastotalot, joissa ei 
useinkaan ole käyttäjäkohtaista energiankulutuksen mittausta vaan kulutus jyvitetään 
käyttäjille vuokrapinta-alan suhteessa. Senaatin seuranta sisältää sekä kiinteistö- että 
käyttäjäsähkön kulutuksen maksajasta riippumatta. Yksityisten vuokranantajien tilojen 
seuranta riippuu kiinteistöomistajan käytännöistä ja sopimusehdoista. Myös sähkön las-
kutustiedoista ja Hanselin puitesopimustoimittajan seurannasta saadaan kulutustietoja. 
Tietojen yhteenkokoaminen on kuitenkin työlästä.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Motivan ohjeessa on esitetty malleja kiinteistökohtaista 
energiankulutuksen seurantaa varten. Ongelmaksi muodostuu muun muassa se, jos sa-
massa kiinteistössä on useampia vuokralaisia. Tällöin kiinteistökohtaisia tietoja joudut-
taisiin muuttamaan käyttäjä-/vuokrasopimuskohtaisiksi tiedoiksi esimerkiksi jyvittämäl-
lä tai muuntokertoimia käyttäen.  
 
 
 
2.5  Toimipaikkojen päästöt 
 
 
Toimipaikkojen päästöjä on mahdollista jatkossa tarkastella ainakin seuraavien tunnus-
lukujen kautta: 

 

• päästöt / henkilö (kgCO2) 
 

• päästöt / työpiste (kgCO2) 
 

• lämmönkulutusluvut (vaikutus päästöihin) MWH 
 

• sähkönkulutusluvut (vaikutus päästöihin) MWH 
 

• vedenkulutusluvut (vaikutus päästöihin) M3/V 
 

Toimitilojen ympäristövaikutuksia seurataan myös HTH-tietopalvelussa (Optimaze.net). 
Optimaze.netistä saatavat hiilijalanjälkiraportit eivät ole kuitenkaan vielä tässä vaihees-
sa luotettavia. Hiilijalanjälkilaskentaa Optimaze.netissä tulee käydä läpi yhdessä Senaat-
ti-kiinteistöjen ja Optimaze.netin järjestelmätoimittajan (Rapal Oy) kanssa vuoden 2013 
aikana. 
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2.6  Liikkumisen energiankulutus 
 
 
Liikkumisen energiankulutuksen ja sen hiilidioksidipäästöjen kattavaan tarkasteluun ei 
vielä ole riittäviä lähtötietoja. Liikkuminen sisältää virkamatkat, kodin ja työpaikan vä-
liset matkat sekä kulkuvälineen valinnan. 
 
Virkamatkoihin liittyvät hankinnat tehdään julkisia hankintoja koskevien menettely-
säännösten mukaisesti ja hankinnoissa käytetään kilpailutettuja yhteistyökumppaneita. 
Virkamatkoissa edellytetään valtion matkustussäännön mukaisesti julkisten kulkuneu-
vojen käyttöä 
 
Hallinnonalan tehtävät edellyttävät matkustusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ul-
komaan matkustuksen painopiste on Euroopassa, jonne matkat toteutetaan pääasiassa 
lentäen. Matkanhallintajärjestelmän (M2) kautta on mahdollista seurata virkamatkojen 
määriä ja kustannuksia. Matkatoimisto Arean kautta taas on mahdollista saada kulkuvä-
linekohtaista tietoa matkustusmääristä. Matkustamista koskevan raportoinnin ongelma-
na kuitenkin on, että tarvittavaa tietoa on useissa lähteissä. Samoin tieto ei ole kaikilta 
osin kattavaa, koska esimerkiksi junalippuja voidaan hankkia suoraan VR:ltä ilman, että 
ostoja tehdään Arean kautta. Lisäksi esimerkiksi M2:sta ei ole mahdollista saada suo-
raan hiilijalanjälkitietoja.  
 
Virkamatkojen ympäristövaikutuksien vähentämiseksi tulisi muun muassa matkustus-
määriä seurata aktiivisesti ja ryhmäkokoja tarkastella kriittisesti. Matkustustarvetta vä-
hentävien ja korvaavien teknisten ratkaisujen kehittäminen ja niiden nykyistä aktiivi-
sempi käyttö (esim. videoneuvottelulaitteet) voivat vähentää merkittävässäkin määrin 
ainakin kotimaan matkustustarvetta. Lentomatkustamisen vähentäminen mahdollisuuk-
sien mukaan, samoin taksien käytön vähentäminen, pienentävät osaltaan ympäristö-
kuormaa.  
 
Oikeusministeriön hallinnonalan toimipisteet sijaitsevat lähtökohtaisesti hyvien julkis-
ten kulkuyhteyksien läheisyydessä ja suurimmalla osalla henkilöstöstä on mahdollisuus 
käyttää kodin ja työpaikan välisiin työmatkoihin julkisia kulkuvälineitä. Hieman työteh-
tävistä riippuen henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä osa työajastaan myös etätöinä. 
Eräänä mahdollisena keinona kannustaa henkilöstöä lisäämään julkisten kulkuvälinei-
den käyttöä kodin ja työpaikan välisissä työmatkoissa voisi olla esimerkiksi ottaa käyt-
töön työsuhdematkalippuja. Oikeusministeriön hallinnonalalla niitä on käytössä tällä 
hetkellä ainakin Rikosseuraamuslaitoksella.  
 
Liikkumisen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kattavaan tarkasteluun ei vielä 
ole riittäviä hallinnonala-, toimiala- ja/tai virastokohtaisia tietoja. Tavoitteena on, että 
vuoden 2013 aikana selvitetään liikkumisen nykytilaa siltä osin kuin se on mahdollista 
konkreettisten tavoitelukujen asettamista varten.  
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3 Energiansäästö- ja 
energiatehokkuustavoitteet 

 
 
 
 
Suunnitelmassa on kuvattu yleiset, kaikille yhteiset tavoitteet. Tärkeimpänä tavoitteena 
on seurantatiedon keskitetty kokoaminen ainakin pääosin TEM/Motiva-mallin mukai-
sesti. Tarkemmat suunnitelmat laaditaan vuoden 2013 aikana. Vasta tarkemman seuran-
tatiedon myötä tullaan asettamaan konkreettisia tavoitteita eri osa-alueittain. Tavoitteita 
tulisi asettaa ainakin TTS-kaudelle 2015–2018, mutta mieluiten aina vuoteen 2020 asti. 
Mikäli kiinteistön omistaja on asettanut omia tavoitteita esimerkiksi sähkön, lämmön ja 
veden kulutukselle, tulee ne ottaa myös huomioon. 
 
Energiansäästö- ja energiatehokkuustavoitteita voidaan asettaa muun muassa SM:n 
energiatehokkuussuunnitelmaa mukaillen ainakin seuraavilla osa-alueille: 

 

• Toimitilojen tilatehokkuuden parantaminen. Toimistotilojen osalta yleisenä 
tilatehokkuustavoitteena on 20 m2/htv. 

 

• Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen (esim. sähkön kulutuksen tai 
normitetun lämmönkulutuksen vähentäminen x % vuodessa). 

 

• Energiankulutuksen vähentäminen työntekijää kohden. 
 

• Toteutettavilla energiansäästötoimilla saavutettavat energiansäästöt (kWh/ 
vuosi per toimenpide) 

 

• Energiankulutus rakennuspinta-alaa tai -tilavuutta kohden 
 

Asetettavia tavoitteita voi olla tarpeen priorisoida. 
 
Myös asenteilla ja ympäristötietoisuuden lisäämisellä on saavutettavissa energiasäästö-
vaikutuksia. Hallinnonalan organisaatioiden tulisi tukea ja edistää toiminnassaan kestä-
vää kehitystä ja ympäristön kannalta myönteisiä menettelytapoja. Tavoitteiden saavut-
taminen edellyttää johdon ja muun henkilöstön sitoutumista ja uusien toimintatapojen 
omaksumista. Ekologisen vastuun osalta tämä merkitsee ympäristötietoisuuden lisää-
mistä. On tärkeätä, että johdolla ja henkilöstöllä on tietoisuus oman toimintansa ympä-
ristövaikutuksista ja siitä, miten omalla toiminnalla voidaan vähentää ympäristökuormi-
tusta. Henkilöstöä tulisikin kannustaa ”ekotekoihin”. 
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4 Jatkotoimenpiteet 
 
 
 
 

• Vuoden 2013 aikana selvitetään yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa 
tehokkaat tavat saada selville yllä mainittujen osa-alueiden (lähinnä kohdat 
2.3–2.6) nykytilaa. Asia otetaan huomioon myös OM:n ja Senaatin välises-
sä kumppanuussopimuksessa. Sitä ennen tarkastelun painopisteenä on hal-
linnonalan toimitilakanta ja toimitilojen tilatehokkuus.  

 

• Tavoitearvoja osa-alueille asetetaan mahdollisuuksien mukaan. 
 

• Uusien toimipaikkaratkaisujen vaikutusta toimipaikkojen energialuokituk-
seen seurataan. 

 

• Selvitetään ja listataan hallinnonalalla jo toteutetut energiansäästötoimet 
 

• Rikosseuraamuslaitos laatii vuoden 2013 aikana oman energiatehokkuus-
suunnitelman. 

 

• Selvitetään mahdollisen ulkopuolisen konsultin tarve konkreettisempien 
suunnitelmien laatimiseen. 

 

• Jatkotoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan keskitetysti. Toimitilojen 
osalta jatkotoimenpiteet otetaan tarkasteluun hallinnonalan toimitilajohta-
misen kehittämisen yhteydessä. 
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