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• KETS 2017-2025 ajetaan maksimitehoilla maaliin

– vuosien 2021-2023 energiansäästöt kriittistä tavoitteen saavuttamisen kannalta

• Alustavat keskustelut uudesta sopimusjaksosta aloitetaan syksyllä 2022

– Miten, milloin ja millä porukalla jää vielä nähtäväksi

– EED Recast tuo reunaehdot sille, (i) mistä voidaan sopia ja (ii) mistä kannattaa sopia

• Varsinainen neuvotteluprosessi alkaa 9/2023 ja pitäisi olla valmista 12/2024

– Koko sopimuskehikon rakenne ja yksityiskohtaiset sopimusasiakirjat liitteineen

• Vuosi 2025 menee uuteen kauteen valmistautumiseen

– Uusi ilme, uudet verkkosivut, viestinnän tukiaineisto liitoille, omat viestintätoimet 

– Muodolliset käsittelyt toimialaliitoissa ja tiukkaa markkinointityötä 31.12.2025 saakka

– Juhlallinen allekirjoitustilaisuus 10/2025 ”Säätytalolla”

• Tavoite on, että 1.1.2026 ei tapahdu mitään erityistä, hommat up`n running   

KETS 2026-3035 aikataulut – om det går 
som på Strömsö
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• Komission ehdotus 14.7.2021 osana FF55 pakettia

• I/21 Slovenia pj – esittely, alustava käsittely ja REV1

• I/22 Ranska pj – REV2, 3 ja 4 ja tavoite saada Neuvoston yhteinen näkemys

– tuli XX.5.2022 tuli REPowerEU-tiedonanto asiaa sekoittamaan

• II/22 Tsekki pj – suunnitelma viedä trilogit maaliin, poliittinen yhteisymmärrys

• I/23 Ruotsi pj – muodolliset hyväksymiset ja paperityöt => ~kesäkuu 2023 

• Kansallisen lainsäädännön toimeenpanoaika 18 kk => ~joulukuu 2024

– mutta on keväällä 2025 lehti ensin puussa

• EPBD ja RED Recastit ja muutama muu lakialoite… paljon ristiviittauksia

– Hyväksytäänkö uusi EED 6 artikla ennen siihen kriittisesti vaikuttavaa EPBD [X] artiklaa?

– Hyväksytäänkö täysin ulottumattomissa olevat tavoitteet ja mahdottomat aikataulut? 

– EU:ssa (i) kelpaa kiireessä huonompikin ja (ii) tarkoitus pyhittää aina keinot

EED Recast aikataulut – om det går som 
på Strömsö
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• Artikla 4: Suomen energian loppukäytön laskettava tasolle 250 TWh (239 TWh) 
vuonna 2030. Strategiassa tavoite 275 TWh ja lähtötaso ~295 TWhka2016-2019

• Artikla 5: Julkisen sektorin energian loppukäytön vähennyttävä 1,7 % vuodessa 
alkaen vuodesta 2024. Tavoite ehkä kaksi vuotta ohjeellinen, sitten sitova.

• Artikla 6: Julkisen sektorin rakennuksista korjattava vuosittain 3 % 
uudisrakennusten ns. lähes nollaenergia tasoon, pl. kuntien vuokratalot

• Artikla 8: Nykyinen jakson 2021-2030 sitova 0,8 % vuotuinen säästötavoite 
olisi nousemassa 2024 alkaen tasolle 1,5 % (2,0 %), ehkä portaittain 

Energiatehokkuusdirektiivin ”Recast” ja 
REPowerEU
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• Sopimustoiminta paranee kuin viini vanhetessaan, ”mitä oli ennen Flooraa”

• Jos syksyllä 2014 oli vahva tahtotila sopimuksiin, se on nyt vieläkin vahvempi

• Toiminta ja tekeminen on kehittynyt ja kun momentin rahoitustilannekin on 
hieman parantunut, mahdollisuuksia tehostamiseen ja tason nostoon löytyy

• Mistä keskeisestä ja mistä kaikesta sovitaan on muiden sopimusalojen kanssa 
yhteisen pähkimisen paikka

• Velvoittavuutta on edelleen lisättävä, nyt 1/3 toimii erinomaisesti, 1/3 toimii, 
mutta ei ihan sen mukaan mihin sitouduttu ja 1/3 ei joko kerro siitä mitä tekee 
tai ei ole mitään mistä kertoa

• IT-järjestelmät menee uusiksi, ilmeisesti tulossa muutenkin kuntasektoria 
velvoittavaa raportointia – tämä tontti on oma projekti ja mahdollisuus

• Sopimusjärjestelmä uusiminen on todella iso työ ja vie paljon resursseja 2024-
2025. Samaan aikaan kansallisesti toimeenpantavana EED Recast muutokset. 

Joitain ajatuksia tulevasta
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