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Viite: Määräys kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä polttoainetta koskevien laskujen 
erittelystä 
 
Energiateollisuus ry:n näkemys määräyksen 
tarpeellisuudesta 
 
Energiateollisuus ry (ET) ei näe erityistä tarvetta kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslaskuja 
koskevalle määräykselle. Käsityksemme mukaan asiakkaat tietävät varsin hyvin, mistä ja millä 
perusteilla heitä laskutetaan. Käsittääksemme kaukolämpöyritysten asiakkaille lähettämät 
laskut myös täyttävät energiatehokkuuslain (1429/2014) 23 §:n mukaiset vaatimukset. 
 
Toisaalta emme myöskään koe asiakkaiden näkökulmasta järkevällä tasolla olevaa 
minimimääräystä ongelmallisena, mikäli selkeä ja laajempi tarve määräykselle ilmenee 
asiakkaiden tai heitä edustavien tahojen palautteen perusteella.  
 
Missään nimessä määräyksen ei tule johtaa siihen, että yritysten tekemä kehitystoiminta 
liittyen mittaustiedon hyödyntämiseen ja palvelukehitykseen lakkaa tai tähän käytettävät 
resurssit vaarantuvat. 
 
Laskuista ja käytön raportoinnista on olemassa toimialan suositukset 
 
Laskujen lisäksi kaukolämpö- ja kaukojäähdytystä myyvät yritykset toimittavat asiakkailleen 
energiatehokkuuslain 25 § mukaisen energian käyttöä koskevan raportin sekä antavat 
asiakkaille 24 §:n mukaista tietoa kaukolämmön ja -jäähdytyksen kulutuksesta. 
 
Energiateollisuus ry on antanut suosituksen jäsenilleen kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
myyntiä koskevien laskujen erittelystä. Suositus löytyy osoitteesta: 
http://energia.fi/sites/default/files/tiedotet08_2010_laskujen_erittely.pdf. Lisäksi ET on tehnyt 
suosituksen kaukolämmön käyttöraporteista http://energia.fi/sites/default/files/kl-
kayttoraportti__suositusm1_2010_paivitetty20130918.pdf.  Kyseiset suositukset perustuvat jo 
kumottuun lakiin (laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista), 
mutta energiatehokkuuslain suositukseen tuomista muutoksista on viestitty erikseen 
kaukolämpöä ja -jäähdytystä myyville yrityksille liitteenä olevalla jäsentiedotteella. Tämän 
lisäksi muutoksista on kerrottu useissa ET:n koulutuksissa ja tilaisuuksissa.  
 
Energiateollisuuden käsityksen mukaan suosituksissa kuvattuja käytäntöjä noudatetaan 
laajasti alalla. 
 
Palvelut, joilla asiakkaiden tiedonsaantia helpotetaan 
 
Kaukolämpö- ja jäähdytysasiakkailla on laajasti käytössään erilaisia internet-pohjaisia online-
palveluita, joista asiakkaat voivat seurata omaa energian käyttöään ja saada yksityiskohtaista 
tietoa lämmön käytöstään. Esimerkkeinä tällaisista palveluista ovat: Helen Oy:n Sävel Plus, 
Tampereen Sähkölaitoksen Wattimaatti tai Kotkan Energian online-palvelu.  
 
Useat yritykset ovat kehittäneet erilaisia asiakaslähtöisiä ratkaisuja energian käyttötiedon 
raportointiin. Esimerkkeinä tämän tyyppisistä voi mainita Fortumin e-raportin .  
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Alan edelläkävijäyrityksillä on myös kehityksessä datan analysointiin, digitalisaatioon ja 
keinoälyyn perustuvia palveluita. Näissä asiakkaiden energiankäyttö- ja mittaustietoja 
pystytään hyödyntämään uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. 
 
Lisäksi monet yritykset tarjoavat asiakkailleen neuvontapalveluita ja huolehtivat asiakkaiden 
puolesta asiakkaiden laitteiden asianmukaisesta toiminnasta. Näillä palveluilla asiakkaiden oma 
yksityiskohtaisen tiedon tarve vähenee. Luonnollisesti mikään edellä mainituista kehityksistä ei 
poista asiakkaan tarvetta saada tietoa mistä häntä laskutetaan, mutta asettaa haasteita 
yksiselitteiselle määräämiselle laskun sisällöstä. 
 
Laskujen toimitustapa ja kohde eivät välttämättä palvele tiedontoimittamista 
 
Kaukolämpölaskujen toimitustapa on muuttunut ja tulee varmasti edelleen muuttumaan. Osa 
laskuista toimitetaan edelleen postissa paperilaskuna, mutta suuri osa laskuista toimitetaan 
verkkolaskuina asiakkaan verkkolaskutusosoitteeseen tai e-laskuna verkkopankkiin. 
Näkemyksemme mukaan verkkopankki tai muut asiakkaan sähköiset laskutukseen liittyvät 
järjestelmät eivät ole oikea paikka energian käyttöä koskevien tarkempien tietojen 
toimittamiseen tai käsittelyyn. 
 
Kaukolämpöä käyttävistä asiakkaista merkittävä osa on asunto-osakeyhtiöitä ja 
liikerakennuksia. Näissä molemmissa ryhmissä laskun maksaja tai laskutustietoa käsittelevä 
taho on usein eri taho tai henkilö, joka tekee energian käyttöön liittyviä analyysejä tai esittää 
ja päättää toimenpiteitä, joilla energiatehokkuutta parannetaan. Tämä on tunnistettu alalla 
isoksi haasteeksi muunkin tiedon kuin kulutustiedon toimittamisen osalta. Emme kuitenkaan 
usko, että haastetta voidaan ratkaista laskua koskevan tai muunkaan määräyksen avulla. 
 
Asiakkaiden tiedontarpeita oikeasti palvelevat ratkaisut kehittyvät yhteistyössä 
 
Alalla on todettu, että kehittämällä asiakkaiden kanssa palveluita ja ratkaisuja mm. 
energiankäytön raportointiin asiakkaille voidaan toimittaa heidän näkökulmastaan olennaista ja 
kiinnostavaa tietoa oikea-aikaisesti. Tiedon toimittamisen kanavat ja kohteet poikkeavat hyvin 
usein laskutuksesta. Laskutus ei myöskään välttämättä kaiken tiedon osalta ajoitu asiakkaan 
näkökulmasta oikealla tavalla suhteessa tiedon tarpeeseen. Tästäkään syystä laskulla 
toimitettavaa tietoa ei ole nähty tarpeelliseksi lisätä kovin paljoa. 
 
Mahdollisen määräyksen aiheuttamat kustannukset 
 
Määräyksen antamisesta aiheutuvia kustannuksia on hyvin hankala arvioida lähtötietojen 
perusteella. Mahdollisesta määräyksestä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi 
määräyksen sisältö. Pahimmillaan määräys voisi johtaa kalliisiin tietojärjestelmämuutoksiin. 
Lähtökohtana tulee olla, ettei mahdollisesta määräyksestä aiheudu kaukolämpöyritykselle ja 
sitä kautta asiakkaille kustannusten nousua, mikäli ei pystytä selvästi osoittamaan, että 
määräys on tarpeen asiakkaiden tiedonsaannin takia. 
 
Energiateollisuuden tietoon tulleet laskutusta koskevat epäselvyydet 
 
ET tekee edunvalvonnan lisäksi jäsenneuvontaa. Tämä tarkoittaa, että kaukolämpöyritykset 
voivat ottaa yhteyttä ET:hen heitä askarruttavissa asioissa. Toisaalta joskus myös asiakkaat 
tai heitä edustavat tahot ottavat ET:hen yhteyttä. Laskun sisältöön tai sen yhteydessä 
toimitettaviin tietoihin liittyen on tullut viime vuosien aikana vain yksittäisiä kyselyjä. 
Käsityksemme mukaan ylipäätään kaukolämpöön liittyen viranomaiset saavat vähän valituksia. 
Tämä indikoi osaltaan määräyksen vähäistä tarvetta. 
 
 
 
Osallistumme mielellämme keskusteluun, mahdollisesti aiheen ympärillä järjestettävään 
palaveriin sekä määräyksen tai muun ohjeistuksen valmisteluun, mikäli valmistelu päätetään 
käynnistää. 
 
 
Lisätietoja aiheesta antaa Antti Kohopää, antti.kohopaa@energia.fi, puh. 050 344 9265 
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