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Laki
energiatehokkuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan energiatehokkuuslain (1429/2014) 24 ja 25 §, sellaisena kuin niistä on 25 §

osaksi laissa 112/2019, sekä
muutetaan 3, 19, 20, 22, 23 ja 32 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laissa 1338/2016 ja 32 § laissa 1338/2016, seuraa-

vasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) energialla polttoaineita, lämpöä, uusiutuvaa energiaa, sähköä ja muuta energian

muotoa;
2) energiatehokkuudella suoritteen, palvelun, tavaran tai energian tuotoksen ja ener-

giapanoksen välistä suhdetta;
3) energiansäästöllä säästetyn energian määrää, joka määritetään joko mittaamalla tai

arvioimalla kulutus ennen energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen toteuttamista ja
sen jälkeen siten, että energiankulutukseen vaikuttavat ulkoiset olosuhteet vakioidaan;

4) energian loppukulutuksella kaikkea teollisuudelle, liikenteelle, kotitalouksille, pal-
veluihin ja maataloudelle toimitettua energiaa, ei kuitenkaan energian muuntamiseen tai
tuotantoon käytettyä energiaa;

5) energiatehokkuuden parantamisella teknisistä, ihmisten käyttäytymiseen liittyvistä
tai taloudellisista muutoksista johtuvaa energiatehokkuuden lisääntymistä;

6) suurella yrityksellä taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä ja oi-
keushenkilöä, jonka palveluksessa on vähintään 250 työntekijää taikka jonka vuosiliike-
vaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa;

7) eurooppalaisella standardilla Euroopan standardointikomitean, Euroopan sähkö-
tekniikan standardointikomitean tai Euroopan telealan standardointilaitoksen hyväksy-
mää, julkisesti käyttöön saatettua standardia;

8) kansainvälisellä standardilla kansainvälisen standardisoimisjärjestön hyväksymää,
julkisesti käyttöön saatettua standardia;

9) energian vähittäismyyjällä luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka myy am-
mattimaisesti energiaa loppuasiakkaille;

10) loppuasiakkaalla luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka ostaa energiaa
omaa loppukäyttöään varten;
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11) loppukäyttäjällä luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka käyttää energiaa tai
lämmintä käyttövettä riippumatta siitä, onko tällä sopimussuhdetta kyseisen energian tai
lämpimän käyttöveden toimittajan kanssa;

12) polttoaineen tukkumyyjällä luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka myy polt-
toainetta energian vähittäismyyjille;

13) polttoaineella verkkomaakaasua ja liikennepolttoaineena käytettävää maakaasua,
nestekaasua, kivi- ja ruskohiiltä, raskasta ja kevyttä polttoöljyä, turvetta, biopolttoainetta
sekä muuta liikennepolttoainetta kuin ilmailussa ja meriliikenteessä käytettävää polttoai-
netta;

14) verkkomaakaasulla maakaasuputkistoa pitkin loppukulutuspaikkaan toimitettavaa
maakaasua;

15) energiapalvelulla energian ja energiatehokkaan teknologian tai toiminnan yhdis-
telmästä muodostuvaa fysikaalista etua, hyötyä ja hyödykettä, johon voi kuulua palvelun
toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto- ja valvontatoimia, joka toimitetaan sopimuk-
sen perusteella ja josta tavanomaisissa olosuhteissa on todettu seuraavan todennettavissa
ja mitattavissa tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden parantuminen tai primääriener-
gian säästö;

16) energiapalvelujen tarjoajalla luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka toimit-
taa energiapalveluja tai suorittaa muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä lop-
pukäyttäjän laitoksessa tai tiloissa;

17) yhteistuotantoyksiköllä yksikköä, joka voi yhteistuotannolla tuottaa sähköä ja läm-
pöä;

18) yhteistuotannolla lämpöenergian ja sähkö- tai mekaanisen energian samanaikaista
tuottamista samassa prosessissa;

19) tehokkaalla yhteistuotannolla energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja
2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU, jäljempänä energiate-
hokkuusdirektiivi, liitteessä II asetetut perusteet täyttävää yhteistuotantoa;

20) merkittävällä uudistamisella uudistustöitä, joiden kustannukset ylittävät 50 pro-
senttia uuden vastaavan yksikön investointikustannuksista;

21) julkisella elimellä julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU, jäljempänä julki-
sista hankinnoista annettu direktiivi, tarkoitettuja hankintaviranomaisia;

22) keskushallintoviranomaisella kaikkia hallinnon yksikköjä, joiden toimivalta ulot-
tuu koko valtion alueelle;

23) etäluettavuudella mittarin toiminnallisuutta, jossa mittarin rekisteröimä tieto lue-
taan viestintäverkon kautta rakennuksen ulkopuolelta.

19 §

Mittarin tarjoaminen kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen loppuasiakkaalle

Mittauksen järjestäjän on tarjottava kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen loppuasiak-
kaille kilpailukykyisesti hinnoiteltua etäluettavaa mittaria, joka mittaa tarkasti energian-
kulutuksen.

20 §

Kiinteistön lämpöenergiamittari

Jos kiinteistöön toimitetaan lämpöä kaukolämpöverkosta taikka jäähdytystä kaukojääh-
dytysverkosta tai usealle kiinteistölle yhteisestä keskitetystä lähteestä, kaukolämmön toi-
mituspisteeseen, kiinteistön lämmönvaihtimeen tai lämmön toimituspisteeseen on asen-
nettava lämpöenergiamittari.

Asennettavien mittareiden on oltava etäluettavia.
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22 §

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen laskutus

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys on laskutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella
vähintään kerran vuodessa. Laskutus voi perustua loppuasiakkaan tekemään mittarin luen-
taan, jos siitä on energian vähittäismyyjän ja loppuasiakkaan kesken sovittu. Kaukoläm-
mön ja kaukojäähdytyksen laskutus saa perustua arvioituun kulutukseen tai kiinteään
määrään ainoastaan silloin, kun laskutus tapahtuu loppuasiakkaan suorittaman mittarin
luennan perusteella, eikä loppuasiakas ole ilmoittanut mittarilukemaa tietyltä laskutuskau-
delta, tai kun mittari on vioittunut, eikä luotettavaa mittaustulosta sen vuoksi saada.

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kulutusta koskeva lasku on annettava loppuasiak-
kaalle maksutta. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen loppuasiakkaan on halutessaan saa-
tava kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen laskut sähköisinä.

Käyttöveden kulutuksen kustannusten huoneistokohtaisesta jakamisesta moniasuntoi-
sissa ja moneen eri käyttötarkoitukseen käytettävissä rakennuksissa säädetään asunto-osa-
keyhtiölaissa (1599/2009), asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (481/1995),
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa
(604/2001), aravarajoituslaissa (1190/1993) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa
(650/1990).

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset lämmityksen ja jäähdy-
tyksen kustannusten jakamisesta moniasuntoisissa ja moneen eri tarkoitukseen käytettä-
vissä rakennuksissa.

23 §

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kulutus- ja laskutustiedot

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kulutus- ja laskutustietojen on oltava täsmällisiä
ja luotettavia. Laskussa on eriteltävä selkeästi, mistä se muodostuu.

Energian vähittäismyyjän on toimitettava kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen lop-
puasiakkaalle laskutustiedot laskutuksen yhteydessä sekä kulutustietoa loppuasiakkaan
energiankulutuksesta, jotta loppuasiakas voi seurata omaa energiankulutustaan ja saada
kattavan selvityksen sen hetkisistä energiakustannuksista.

Kulutus- ja laskutustiedot on annettava loppuasiakkaalle maksutta ja helposti ymmär-
rettävässä muodossa. Loppuasiakkaan pyynnöstä nämä tiedot on toimitettava loppuasiak-
kaan nimeämän energiapalvelujen tarjoajan saataville.

Jos loppukäyttäjä ei ole myös loppuasiakas, loppuasiakkaan on asetettava kulutus- ja
laskutustiedot loppukäyttäjän saataville maksutta niiltä osin kuin ne koskevat loppukäyt-
täjän kulutusta ja laskutusta, kun lämmityskustannukset laskutetaan loppukäyttäjältä mit-
tauksen tai lämmityskustannusten jakolaitteen perusteella.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tässä pykälässä tarkoite-
tuista laskutus- ja kulutustiedoista sekä niiden toimittamisesta.

32 §

Muutoksenhaku Energiaviraston päätökseen

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

————
Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2020.
Ennen tämän lain voimaantuloa asennetut kiinteistön lämpöenergiamittarit, jotka ei-

vät ole etäluettavia, on muutettava etäluettaviksi tai korvattava etäluettavilla mittareilla
31 päivään joulukuuta 2026 mennessä.
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