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Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raken-
nuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja 
laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä anne-
tun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

 

Energiateollisuus ry (ET) kiittää mahdollisuudesta lausua energiatodistuslainsäädän-

nön muutosehdotuksista. 

 

Energiatodistuslakiin ehdotettavien muutosten tarkoituksena on paitsi saattaa Suo-

men lainsäädäntö rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaiseksi myös parantaa 

energiatodistuksen ymmärrettävyyttä. Energiatodistuslain muutosta edellyttää myös 

lähes nollaenergiarakentamista koskevan lainsäädännön voimaantulo vuoden 2018 

alussa 

 

Energiatodistuksen ymmärrettävyyden parantaminen kerrotaan toteutuvan toisaalta 

energiamuotojen kertoimien muutoksella, toisaalta eräillä terminologisilla muutoksilla. 

Terminologiset muutosehdotukset ovat yhdenmukaisia todennäköisesti 2018 alussa 

voimaantulevan lähes nollaenergiarakennusten lainsäädännön kanssa.  

 

Energiatodistuksen tulee viestiä rakennuksen energiantehokkuudesta ymmärrettä-

västi 

Energiateollisuus ry:n mielestä ehdotettu muutos ei täytä eduskunnan edellyttämää 

vaatimusta ”poistaa energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.” 

[eduskunnan kirjelmään 18/2014 vp liittyvä ponsi, joka liittyy kansalaisaloitteen KAA 

1/2014 yhteydessä olevaan lakialoitteeseen energiatodistuslain muuttamisesta].  

 

Nyt annetussa muutosehdotuksessa on pitäydytty teknisluonteisissa muutoksissa 

luottaen ehkä siihen, että valtioneuvoston asetuksella tehtävä sähkön energiamuodon 

kertoimen, sinällään oikeansuuntainen muutos, olisi riittävä vastaus eduskunnan pon-

teen. Lisämahdollisuuksia energiatodistuksen selkeyttämiseen olisi toki vielä mahdol-

lista tehdä myöhemmin annettavassa ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen 

energiatodistuksesta. Tällaista muutosta ei kuitenkaan HE:ssä ole luvattu tehtä-

vän. Muutokset energiatodistuksen sisältöön ja ulkoiseen asuun on rajoitettu 

vain terminologisiin yhdenmukaistamisiin. 

 

Energiateollisuus ry:n näkemys 

Energiateollisuus ry:n jo aiemmin (esim. lausuntomme 10.11.2015 energiatodistus-

lain muutosehdotukseen ja 7.11.2016 lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvään lain-

säädäntöön) tekemien muutosehdotusten mukaisesti energiatehokkuuden sääntelyn 

tulee 

• kohdistua rakennuksen energian tarpeeseen 

• olla teknologianeutraalia 
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• kohdella tasa-arvoisesti eri energialähteitä riippumatta niiden sijainnista tai 

omistajuudesta  

• edistää lämmitysmarkkinoiden markkinaehtoisuutta siten, että lämmitysmuo-

tovalinnat tehdään niiden ominaisuuksien ja kustannusten pohjalta, ei hallin-

nollisilla ratkaisuilla. 

 

Em. tavoitteisiin pääsemiseksi rakennusten energiatehokkuuden sääntely (ml. ener-

giatodistuslainsäädäntö) tulee kohdistaa rakennuksen energian tarpeeseen, ei os-

toenergian määrään. Käytetty taseraja kannustaa nyt ostoenergian pienentämiseen, 

ei itse rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen.  

 

 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Mirja Tiitinen. Hänen yhteystietonsa ovat: 

Energiateollisuus ry, PL 100, Fredrikinkatu 51-53 B, 00101 Helsinki. 

Puhelin 050 434 6994; e-mail: mirja.tiitinen@energia.fi 

 

 

 

Kunnioittavasti 

 

 

Pekka Salomaa 

johtaja 

 


