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Alkusanat 
 

Tämä esiselvitys tehtiin esikartoituksena STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja 
kehittämiskeskuksen projektille ”Asumisen ekotehokkuuden monitorointipalvelu”.   

Tavoitteena oli selvittää alustavasti ne tahot ja tekijät (estävät ja edistävät), jotka vaikuttavat 
laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen käyttöön.     

Tämän jälkeen analysoitiin tunnistettujen tahojen mielipiteet vapaan mittaustiedon käyttämisestä 
sekä tehtiin päätelmiä jatkotoimenpiteiksi. 

Tässä selvityksessä keskitytään erityisesti laskutukseen käytetyn mittaustiedon käyttöön, jotta 
kuluttajille kohdistettuja energian käytön hallintapalveluja voitaisiin kehittää.   

Esiselvityksen on suorittanut tekniikan tohtori Eino Rantala EKOSTO Oy:stä. Ohjausryhmään ovat 
kuuluneet KM Leena Tuomi ja DI Kari Pulkkinen molemmat STOKista. 

Esiselvitys on silta energia- ja vesilaitosten, alan palvelun tuottajien, kuluttajien ja viranomaisten 
välille. Tämän vuoksi selvitys on toimialalle uusi tärkeä päänavaus. 

 

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus kiittää esiselvityksen tekijää sekä 
kaikkia muita työhön osallistuneita, kyselyyn vastaajia sekä haastateltavia, jotka ovat 
kannanotoillaan ja tiedoillaan vaikuttaneet myönteisesti tämän esiselvityksen syntymiseen. 

 

 

Maaliskuussa 2008 

 

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus  

 

 

Leena Tuomi   Kari Pulkkinen 

Ohjelmajohtaja  Kehitysinsinööri 
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Tiivistelmä 
Esiselvityksen aineisto koottiin sekä kvantitatiivisella kyselytutkimuksella että kvalitatiivisella 
haastattelumenetelmällä. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 424 energia-, vesi- ja kaasulaitosten 
johtajille. Alan vaikuttajia haastateltiin 8. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa toimialan tahoille kokonaisvaltainen näkemys siitä 
merkityksestä, mikä vaikutus tunnistetuilla ja nimetyillä edistävillä ja estävillä tahoilla ja tekijöillä on 
laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen käyttöön.   

Edistäviä tahoja ja tekijöitä ovat esimerkiksi: 

Edistäviä tahoja ovat  

• tuottajat, jotka laskuttavat kuluttajaa 

• energianseurantapalveluja ja teknologiaa kuluttajalle tarjoavat osapuolet 

• kiinteistöjen omistajat, käyttäjät, kuluttajat, huoltoyhtiöt, isännöitsijät, vuokrakiinteistöt, ja 
julkiset tahot ja omakotiasujat, jotka haluavat säästää energiaa tai rahaa tai haluavat vaikuttaa 
omaan ympäristöönsä siten, että tietävät missä kuluu, kuinka paljon ja mitä voi itse vaikuttaa 
kulutukseensa mukavuuden siitä kärsimättä 

• viranomaiset, koska tavoitteena on, että jokaisessa rakennuksessa olisi reaaliaikainen näyttö, 
joka kertoo yksinkertaisesti energian kulutuksesta ja tuotannosta sekä poikkeamista 
normaalista. 

 

Edistäviä tekijöitä ovat 

• tilastojen paraneminen 

• energiatehokkuuden paraneminen 

• uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyminen 

• teknologian ja käyttöpäätteiden visualisoinnin paraneminen 

• energian käytön optimoinnin mahdollistuminen 

• energiakatselmustoiminnan helpottuminen ja tehostuminen 

• alan markkinoiden kehittyminen ja kasvu, jotka muodostavat pohjan vientimahdollisuuksille. 

 

Estäviä tahoja ja tekijöitä ovat esimerkiksi: 

Estäviä tahoja ei voi nimetä varsinaisesti, mutta kylläkin toimittajatason asenteissa on 
parantamisen varaa kuten 

• omistaja päättää  

• energialaitokset joutuvat kuitenkin maksumieheksi 

• tehdään vain se minkä laki velvoittaa 
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• asenne, että kuluttajilla ei ole kykyä ja mielenkiintoa muuttaa energian kulutustottumuksiaan, 
vaikka kykenisivät seuraamaan kulutustaan reaaliajassa. 

 

Estäviä tekijöitä ovat yleisesti  

• mittausteknologian kehittymättömyys 

• kustannusten jako 

• arviolaskutus 

• mittaustiedon omistajuudesta aiheutuva epäselvyys 

• tietosuoja  

• takaisinmaksuaika (insinöörien oma loukku - energian käyttö on välttämätön olosuhdetekijä, ei 
liiketoimintaa kuluttajan osalta (vertaa suuri televisio/pieni televisio)). 

 

Koska tällä hetkellä näyttää siltä, että raha ei ole motiivi energian säästöön muuta kuin pakon 
edessä (ei yksinkertaisesti ole rahaa maksaa tällaisesta mukavuustekijästä), niin selvityksen 
mukaan todellinen kuluttajan motiivi energian säästämiseksi voisi olla: 

ilmasto, ympäristöasiat ja oma ympäristövastuu (halu käyttää ekologisia tapoja ja omien 
toimenpiteiden vaikutus (miten seurataan ja vaikutetaan)) 

energian hinnan noustessa rahan merkitys kuitenkin kasvaa 

yksilökohtaiset trendi- ja vertailuraportit (välitön kustannustieto, infopalvelut (mitä minun on 
tehtävä)) sekä energian käytön optimointipalvelut mukavuuden siitä kärsimättä 

lasten huomioiminen asennekasvatuksessa 

 

Selvityksen mukaan esteet poistetaan lainsäädännön, liiketoiminnan ja teknologia- ja 
palveluratkaisujen kehittämisellä kuten: 

• energian mittaustieto- ja hallintataitopalveluun liittyvän lainsäädännöllisen kehikon analysointi 
ja kehittämistarve (omistajuus, käyttöoikeus, siirto-oikeus) 

• laaditaan yhteistoiminnassa energia- ja vesialalle päätöksentekomekanismi, joilla huolehditaan 
siitä, että kuluttajan oikeudet toimivat (tietosuojavaltuutetun toimisto mukaan)   

• laaditaan energia-alalle yhteiset toimialakohtaiset henkilötietojen käsittelyn käytännesäännöt 

• laaditaan liiketoimintamalleja energian hallintapalvelujen tarjontaan 

• kehitetään liiketoiminnan tukipalveluja (energia- ja vesilaitosten energiatehokkuuden 
nettipalvelut, yhteismittaustalot asuntokohtaisen mittauksen piiriin, suunnittelun, toteutuksen ja 
ylläpidon laadunvarmistuksen työkalujen/menettelyjen määrittely, kuvaus ja kehittäminen,) 

• kehitetään yhdessä kuluttajien motivointimateriaalia sellaisille kohderyhmille, jotka eivät ole 
vielä "vihreitä" kuluttajia 

• mittaustiedon käyttö energiatehokkuustoimenpiteiden kokonaistaloudelliseen vaikuttavuuteen 
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• energiatehokkuuskompetenssin nostaminen osaoptimointien sijaan 

• koulutusorganisaatiot kaikilla tasoilla mukaan (asennekasvatus mukaan eri tasoille myös 
energia- ja vesilaitoksille) 

• kuluttajan käyttöliittymän kehittäminen, että siitä voi yhdellä silmäyksellä nähdä energian/veden 
kulutuksen ja hinnan visuaalisesti 

• kehitetään ja demonstroidaan vanhaan rakennuskantaan asennettava langaton mittaustieto- ja 
sen visualisointijärjestelmä 

• kehitetään mittaustietojen, mittausprotokollien yhteismitallisuutta ja harmonisointia. 

Tässä työssä on oltava mukana kaikki alan tahot niin kuluttajat ja viranomaiset kuin palvelun 
tuottajat sekä energia- ja vesilaitokset. 
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1 Lähtökohta 

1.1  Tausta 
Energian (sähkö, lämpö, kaasu) ja veden käytön vaikutukset näkyvät ympäristössämme yhä 
selvemmin.  Tällöin kuluttajien energian kulutuksen käyttöön liittyvät tahot, tekijät, uhat ja 
mahdollisuudet nousevat esille. 

EU – direktiivit kuten   

• rakennusten energiatehokkuusdirektiivi  

• direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä 

• lait ja asetukset rakennusten energiatodistuksesta 

vaativat yhä tarkempaa mittausta ja kulutuksen erittelyä. 

Kuluttajan energian käytön hallintaan liittyvät palvelut ovat hankalan saannin päässä.  Toisaalta 
uusi energian ja veden käytön mittausteknologia ja uudet mittaustekniset sekä mittaustiedon 
siirtotekniset ratkaisut yleistyvät.   Ne rekisteröivät kulutustietoja hyvinkin tarkkaan ja niin halutessa 
hyvin taajaan. 

Tällä hetkellä energialaitosten ja vesilaitosten omistuksessa olevien mittareiden mittaustieto jää 
normaalien olettamusten mukaan niiden omistukseen.  Tällöin mittaustiedon hyödyntäminen 
energian käytön hallintataitojen välineenä jää vähäiseksi. Tämä estää palvelujen laajapohjaisen 
kehittämisen.     

Kuva 1 esittää laskutuksen perusteena olevan mittaustiedon käyttöä energia/vesilaitos = tuottaja – 
kuluttajat – palveluntuottajat – kentässä.   
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Copyright EKOSTO Oy

Kuva 1:  Energian mittaustieto liiketoimintana: Nykyti la - Kuluttajakohtaisena

Palvelun tarjoaja
ASIAKASKOHTAISENA

Energian
hallintataitojen
kasvattaminen

Mittaustiedon jalostus
- Kiinteistön hoito

- Talotoimi

- Energiakonsultit jne .

Huoltokirja

Asiakas

PJ-verkon hälytykset

Laskutus 

Tilastot

Sähkön laatu

Energialaitos
vesilaitos

Sähkökauppa

Energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat, 

vähittäismyyntiyritykset 

Mittaustieto

Tuottaja
Palvelut

17.2.2008
 

Kuva 1: Energian mittaustieto liiketoimintana: Nykyt ila -kuluttajakohtaisena 

Tänä päivänä rakennuksen omistajat, käyttäjät ja kuluttajat saavat mittaustiedon käyttöönsä 
laskutusmittareista kerättyä, pitkällä aikaviiveellä esim. laskun muodossa.  Suuret kuluttajat ja 
voimakkaat asiakkaat voivat pelata nykyisillä ehdoilla ja monia järjestelmiä on ammattikäytössä, 
mutta kuluttajapuolella tämä on vielä vaikeata, kallista ja jopa mahdotonta.  Energian käytön 
hallintapalveluja he eivät saa, vaan niitä voidaan saada käyttöön vain hankalasti sopimalla.   

Tämä ei mahdollista reaaliaikaista reagointia. 

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus toteuttaa EAKR-rahoituksella 
Asumisen ekotehokkuuden monitorointipalvelu-hanketta.  Monitorointipalvelussa asuntoa ja sen 
ympäristöä mitataan antureilla / sensoreilla, data indeksoidaan ja tieto välitetään asukkaalle ja 
taloyhtiön edustajalle palveluna. Tiedon siirto tapahtuu avoimeen lähdekoodiin perustuvalla ja 
ilmaisella integrointialustalla (open Source Service Gateway) oSSG:llä, joka mahdollistaa 
yhdenmukaisen sähköisen rajapinnan kiinteistöihin. 

EKOSTO Oy on käynyt asiasta neuvotteluja STOK:n, Motivan, Sitran, Tekesin, TEM:n eri 
energialaitosten ja energiateollisuuden kanssa sekä erilaisten taloyhtiö- ja kuluttajafoorumeilla jo 
muutaman vuoden ajan.  Tästä on muodostunut yhteinen tarve selvittää energian 
hallintataitopalvelun edellytysten nykytila ja vedettävä siitä päätelmiä toiminnan kehittämiseksi. 
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1.2  Tavoite 
Työ tehtiin esikartoituksena STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskuksen 
hankkeelle Asumisen ekotehokkuuden monitorointipalvelu.   

Tavoitteena oli selvittää alustavasti ne tahot ja tekijät (estävät ja edistävät), jotka vaikuttavat 
laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen käyttöön.     

Tämän jälkeen analysoidaan tunnistettujen tahojen mielipiteet vapaan mittaustiedon käyttämisestä 
sekä tehdään päätelmiä jatkotoimenpiteiksi. 

Tässä selvityksessä keskitytään erityisesti laskutukseen käytetyn mittaustiedon saantiin kuluttajille 
kohdistetun energian käytön hallintapalvelujen kehittämiseksi.   

1.3  Selvitysasetelma ja menetelmä 
Tavoitteen saavuttamiseksi oli löydettävä vastaus mm. seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitkä tekijät ja tahot vaikuttavat laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen käyttöön?   

• Miten mittaustieto saadaan palvelujen perustaksi? 

• Miten kilpailu mittaustiedoista toteutetaan? 

• Voidaanko energiakulutustietoja jalostaa ja myydä palvelun tarvitsijoille hallintataitopalveluina?  

• Miten hyödynnetään energiakulutuksen mittaustietoja uutena liiketoimintana? 

• Voidaanko energiamittaustietopalvelusta kehittää valtakunnallista liiketoimintaa?   

• Mitä tietosuojalaki edellyttää? 

• Mitkä ovat tutkimus- ja kehitystarpeet? 

• Mitkä ovat liiketoimintamahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti EU – alueella? 
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Energian/veden kulutuksen 
mittaustiedon käytön 
nykytila

Kokemukset; Selvittäjän 
ja STOK yms.

Aineiston hankinta ;  
WEB-pohjainen
kvantitatiivinen  
kyselytutkimus 
Energia/vesilaitosjohtajien 
piirissä (noin 300 johtajaa)

Aineiston hankinta ;  
Teemahaastattelu; teemat 
edellisen tutkimuksen 
pohjalta (8 alan vaikuttajaa)

Yhteenvetoraportit

Aineiston analyysit Johtopäätökset  
ja suositukset

Tiedon kasvu

Kuva 2:  Selvityksen kulku ja toimintatapa

 

Kuva 2: Selvityksen kulku ja toimintatapa. 
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2 Aineiston hankinta 

2.1 Kyselytutkimus 
2.1.1 Rakenne 
Kyselytutkimus suoritettiin EKOSTO Oy:n web-pohjaisella TeAQIS – menetelmällä.    

Kyselytutkimus lähetettiin 17.1.2008 sähköpostilla kaikille Suomessa toimiville, 
sähköverkkoyhtiöiden ja sähkön myyjäyhtiöiden, kaukolämpölaitosten, kaasulaitosten sekä 
vesilaitosten johtajille sekä alan viranomaisille ja muutamille energia-alan vaikuttajalle.  
Sähköpostilähetys lähetettiin saatekirjelmällä (liite 1) yhteensä 424 vaikuttajalle, joista virheellisiä 
osoitteita ja päällekkäisyyksiä oli noin 100 kappaletta.  Uusintalähetyspyyntö suoritettiin vielä 
25.1.2008.   

Kysely oli rakennettu siten, että kvantitatiiviset kysymykset on jaettu viiteen 0 - 4 kategoriaan, jossa 
4=olen täysin samaa mieltä väittämän kanssa, 3=olen jokseenkin samaa mieltä, 2=olen jokseenkin 
eri mieltä, 1=olen täysin erimieltä, 0=en osaa sanoa. Lisäksi näihinkin kysymyksiin voitiin antaa 
avointa kommenttia. 

Kvalitatiiviseen (avoin) kysymykseen toivottiin perusteltua ja kehittävää vastausta.   Vastaajia 
pyydettiin ottamaan niihin kantaa henkilökohtaisen näkemyksen lähtökohdista.  Heitä myös 
pyydettiin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin/väittämiin, vaikka ne eivät olisikaan yksiselitteisiä.   
Ohjeessa todettiin, että kysymykset/väitteet ovat tekijöiden näkemyksiä, markkinoilta saatuja sekä 
tutkimusten tuloksia.  Vastaajat saattoivat siis olla joko samaa mieltä tai eri mieltä, jolloin väittämä 
pitää paikkaansa tai sitten ei pidä.  Väittämät (kvantitatiiviset (21 kpl) ja avoimet (11 kpl) yhteensä 
32 kpl on esitetty liitteessä 2 

2.1.2 Tulokset.   
Vastauksia saatiin yhteensä 29, joten vastausprosentti oli noin 9 %.                                             
Taulukko 1: Vastausjakauma rooleittain 

Sähkölaitoksen johtaja 8 

Kaukolämmityslaitoksen johtaja 3 

Vesilaitoksen johtaja 9 

Kaasutoimituksen johtaja 1 

Viranomainen 2 

Muu vaikuttaja 6 

Yhteensä 29 

 

Liitteen 3 taulukossa 1 on esitetty WEB – kyselyn roolikohtainen yhteenveto ja taulukossa 2 on 
esitetty WEB – kyselyn yhteenveto kaikkien roolien kohdalta.  
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2.2 Teemahaastattelu 
Teemahaastattelun teemat oli rakennettu samankaltaiseksi kuin web-kysely, mutta sen sisältö 
painotettiin aina haastateltavan mukaan, jotta kyselyn perusteella syntyneitä kysymyksiä saatettiin 
tarkentaa.  

Haastattelut suoritettiin aikavälillä 11.2 - 21.2.2008. Haastattelijana toimi tekn. tri Eino Rantala.  
Haastateltavia oli kutsuttu 10, mutta yksi jäi aikataulukiireiden vuoksi toteutumatta ja 
kuluttajaviraston kassa sovittiin; mikäli tietosuojavaltuutetun haastattelun jälkeen jää jotain 
epäselvyyttä, niin heitä haastatellaan.  Koska epäselvyyksiä ei ollut, ei kuluttajaviraston 
haastattelua toteutettu. 

Haastateltavat olivat: 

• Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Oikeusministeriö 

• .Asunto- ja rakennusosaston päällikkö Jouni J. Särkijärvi, Ympäristöministeriö 

• Yli-insinööri Pentti Puhakka, Työ- ja elinkeinoministeriö 

• Ryhmäpäällikkö Antti Paananen, Energiamarkkinavirasto  

• Toimitusjohtaja Matti Manninen, EON Oyj 

• Toimitusjohtaja Risto Vaittinen, Turku Energia Oy 

• Johtaja Jarko Alanko, Gasum Oy 

• Asiakaspalvelupäällikkö Tuija Loppi – Hakamäki, Helsingin Vesi Oy 

Liitteessä 4 on esitetty teemahaastattelun kuvat ja keskusteluteemat. 

Liitteen 5 taulukossa 1 on esitetty teemahaastattelun yhteenveto.   

 Erityisesti tietosuojavaltuutetun haastattelussa, jonka hän on tarkastanut (liite 6) keskityttiin 
kahteen teemaan: 

• Kuka omistaa mittaustiedon ja miten tietosuojalaki siihen vaikuttaa? 

• Mitä toimenpiteitä on suoritettava, jotta energian käytön hallintapalveluja voitaisiin kehittää.  

Näihin kahteen teemaan päädyttiin sen vuoksi, että ne nousivat muissa haastatteluissa ja 
kvantitatiivisessa web-kyselyssä voimakkaimmin esille ja kohdistuivat tietosuojavaltuutetun 
tehtäväkenttään.  Tärkeimmät huomiot tietosuojavaltuutetun haastattelusta ovat:  

• Kuka omistaa mittaustiedon ja miten tietosuojalaki siihen vaikuttaa? 

Parempi kysymys olisi: ”kenellä on lupa käsitellä kuluttajan energiakulutusta koskevia tietoja?”.   

Voi olla, että eräänä päivänä on laki ”Energiakulutuksen mittaustietojen käsittelystä”.   

On etsittävä oikea tapa ja tarkoitus käsitellä mittaustietoa, mikäli sillä voidaan henkilö identifioida. 
Rivitalon, kiinteistöyhtiön tai asunto-osakeyhtiön laskutuksen perustaksi mitattuja tietoja voidaan 
siis käyttää palvelujen kehittämiseksi.  Omakotitalojen mittaustietoja käsiteltäessä on otettava 
huomioon tietosuojadirektiivi ja henkilötietolaki siihen liittyvine muine lakeineen.   
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Kuluttaja omistaa mittaustiedon, koska se on muodostunut hänen valintojensa tuloksena.  Mittarin 
omistajuus ei anna pohjaa mittaustiedon omistajuudelle.   

Lain mukaan vertailutiedoksi soveltuva mittaustieto ja sen ryhmittely ei ole myöskään 
henkilötietolain piirissä, koska siinä ei käsitellä henkilötietoja kuin silloin kun sen käsittelystä 
tehdään sopimus yksittäisen kuluttajan kanssa.  Jälkimittauksesta tuleva mittaustieto on 
henkilötietolain puitteissa olevaa toimintaa.  Sen julkaisemiseen tarvitaan kuluttajan lupa. 
Kollektiivinen mittaustieto ei ole arkaluonteista tietoa. 

• Mitä toimenpiteitä on suoritettava, jotta energian käytön hallintapalvelu voitaisiin kehittää?   

Palveluun liittyvän lainsäädännöllisen kehikon analysointi.   

Luodaan päätöksentekomekanismi, joilla huolehditaan siitä, että kuluttajan oikeudet toimivat.   

Yhdistetään energiakulutustiedot ja rakennustiedot vertailuryhmien rakentamiseksi; 

Mittaustiedosta voidaan tehdä tuote, kunhan määritellään kenellä on oikeus ja mihin tarkoitukseen 
energianmittaustietoa toimitetaan. Mikä on laillinen perusta siirtää energianmittaustieto tuottajalta 
palvelun tarjoajalle? 

Laaditaan liiketoimintamalli energian hallintapalvelujen tarjontaan. 

Tutkitaan konseptin kansainväliset mallit (todennäköisesti olemassa). 

Laaditaan energia-alalle yhteiset toimialakohtaiset henkilötietojen käsittelyn käytännesäännöt. 
Tavoitteena on, että kuluttajat luottavat palvelun tarjoajien periaatteisiin ja käytännön 
toimenpiteisiin sen sijaan, että jokaisella laitoksella on omat sääntönsä ja käytäntönsä. Mikäli 
osaamista ei hankita yhdessä, niin toimialalla poltetaan tulevaisuudessa paljon rahaa aivan 
turhaan. 

Palvelujen tuottaja voi olla myös rekisterinpitäjä. Suunnitellaan tietojen käsittely etukäteen ja 
varmistutaan käsittelyn lainmukaisuus. 
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3 Johtopäätökset 
Energian (sähkö, lämpö, kaasu) ja veden käytön vaikutukset näkyvät ympäristössämme yhä 
selvemmin. Tällöin kuluttajien energian kulutuksen käyttöön liittyvät tahot, tekijät, uhat ja 
mahdollisuudet nousevat esille.  EU – direktiivit vaativat yhä suurempaa energiatehokkuutta.  
Tämän vuoksi laskutukseen käytetyn mittaustiedon saanti kuluttajille kohdistetun energian käytön 
hallintapalvelujen kehittämiseksi on noussut voimakkaasti kehityksen kohteeksi. 

Kyselytutkimus lähetettiin 323 henkilölle ja vastausprosentin ollessa 9 % osoittaa tämä sen että 
mittaustiedon käyttö energiantehokkuuden välineenä on jonkin verran haussa.  Kuitenkin 
vastausten määrä 29 sekä haastattelujen tulos ja analyysit osoittavat sen, että määrä ei olisi tuonut 
oleellista lisäinformaatiota käsiteltävään asiaan.  

Kyselytutkimuksen ja teemahaastatteluperusteella voi sanoa, että  

edistäviä tahoja ja tekijöitä , jotka vaikuttavat laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen 
käyttöön ovat  

• tuottajat, jotka laskuttavat kuluttajaa, mutta osa kehittää myös omia raportointi- ym. palveluja 

• energianseurantapalveluja kuluttajalle tarjoavat osapuolet. 

• kiinteistöjen omistajat, käyttäjät, huoltoyhtiöt, vuokrakiinteistöt, julkiset tahot, omakotiasujat, 
jotka haluavat säästää energiaa tai rahaa tai haluavat vaikuttaa omaan ympäristöönsä siten, 
että tietävät missä kuluu, kuinka paljon ja mitä voi itse vaikuttaa kulutukseensa mukavuuden 
siitä kärsimättä 

• asiakkaat, joiden on hallittava suuria määriä mittaustietoja, esim. kunta, vuokrataloja 
hallinnoivat, yms. 

• tiedonkeruujärjestelmien myyjät  

• isännöitsijä toimistot ja taloyhtiöiden hallitukset – energiatehokkuusluvun laskijat 

• viranomaiset, koska tavoitteena on, että jokaisessa rakennuksessa olisi reaaliaikainen näyttö, 
joka kertoo yksinkertaisesti energian kulutuksesta ja tuotannosta sekä poikkeamista 
normaalista (tai tavoitteista). 

• mittarivalmistajat ja mittaustietojärjestelmiä tuottavat tahot – liiketoiminta 

• yleisesti ottaen ollaan jokseenkin samaa mieltä siitä, että kulutustietojen reaaliaikainen 
saaminen helpottaisi ja parantaisi suuresti yhteiskunnan velvoittamien 
energiansäästösopimusten. 

 

Estäviä tahoja ja tekijöitä  

• ei voi nimetä varsinaisesti, mutta kylläkin toimittajatason asenteissa on parantamisen varaa 
kuten omistaja päättää ja energialaitokset joutuvat kuitenkin maksumieheksi. Hyvin herkästi 
mennään tietosuojalain taakse suojaamaan yksilön tietosuojaa. Yleisesti ottaen oltiin kuitenkin 
sitä mieltä että tietosuojalain tulkintaa pitäisi selkeyttää, koska 44 % vastaajista ei osannut 
sanoa onko tietosuojalaki energian käytön hallintataitopalvelujen kehittämisen este vai ei.  
Pelkoa näyttää olevan erityisesti kustannusten syntymisestä ja siitä, että saadaanko ne 
laskutetuksi asiakkailta. Minkäänlaista riskiä ei haluttaisi ottaa palvelujen kehittämiseksi.  
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Esteenä on näköalattomuus eli ei ole kartoitettu eikä annettu mahdollisuutta asiakkaille 
palveluihin. Liiketoimintamahdollisuutta ei nähdä ja siksi ei palveluja ryhdytä kehittämään. 
Näyttää siltä, että tehdään vain se minkä laki velvoittaa.  

• tietosuojavaltuutetun mielestä on vain etsittävä oikea tapa ja tarkoitus käsitellä mittaustietoa, 
silloin kun henkilö voidaan identifioida mittaustiedon perusteella. Se on yhteistyötä.  Ratkaisu 
kyllä löytyy. 

• Sähkö- ja kaukolämpötoimittajat katsoivat, että kuluttajilla ei ole kykyä ja  mielenkiintoa 
muuttaa energian kulutustottumuksiaan, vaikka kykenisivät  seuraamaan kulutustaan 
reaaliajassa.  Kolikon toinen puoli on siinä, että onko heille  tätä mahdollisuutta annettu ja 
onko teknologia ja palvelut kohdallaan. Tosin tunnustettiin, että nykyinen laskutustapa ei anna 
kuluttajille mahdollisuutta reagoida kulutukseensa reaaliajassa. 

• Estäviä tekijöitä ovat yleisesti mittausteknologian kehittymättömyys sekä  kustannusten 
jako.  Lisäksi arviolaskutus, joka ei anna riittävän nopeata palautetta.   

• Energia/veden kulutuksen mittaustiedon omistajuus jakaa tuottajakenttää kovasti. Selvityksen 
mukaan johtajien mielestä sähköpuolella verkonhaltija omistaa kerätyn mittausdatan ja 
toimittaa sen sähkökaupan osapuolille menettelytapaohjeiden mukaan. Tämä on yksi 
sähkömarkkinalaissa verkonhaltijoille asetetuista velvoitteista. Osa vastaajista katsoi myös, 
että asiakas on mittaustiedon omistajataho ja että omistajuus perustuu asiakkaan ja 
palveluntarjoajan väliseen sopimukseen. Tämä mukaisesti kummankin osapuolen yhteisellä 
sopimuksella mittaustieto voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle.  Vesilaitoksella ja 
asiakkaalla on liittymis- ja käyttösopimus. Sopimuksessa käsitellään mittausta ja mittaustietoja, 
tosin tiedon omistusasiaa ei ole yksilöity. Arvio on, että asiakkaalla on keskeinen rooli 
laskutustietojen omistamisen ja julkistamisen suhteen.  Lisä väriä omistajuusnäkökulmaan tuo 
käsitys, että sopimusperusteisesti myyjä asettaa käyttöön mittarinsa ja saa siitä tulokset. 
Käsityksenä on lisäksi, että omistajuus perustuu vanhaan käytäntöön eli mittarin asentaneelle 
energiayritykselle ja tietosuojasäädöksiin.  Tietosuojavaltuutetun mielestä kuluttaja omistaa 
mittaustiedon, koska se on muodostunut hänen valint ojensa tuloksena. Mittarin 
omistajuus ei anna pohjaa mittaustiedon omistajuude lle.   

 

Kysymykseen mitä haittaa olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti laillisten palveluntarjoajien 
käytössä, vastattiin melko laajasti.  Vastauksissa käsiteltiin mm. seuraavia tekijöitä 

• tietosuojaa 

• kustannuksia ja sen jakoa 

• palvelun hintaa ja sopimuksia 

• julkisuus, mustat listat, naapurihäirintä, aggressiiviset ympäristöjärjestöt 

• rajanveto laillisen ja laittoman tarjoajan välillä, ja palveluntarjoajien liialliset 
markkinointitoimenpiteet 

• pelisääntöjen valmistamista 

• raskasta byrokratiaa. 

 

Vastaavasti etuja  kulutustiedon vapaudesta ”laillisten” palveluntarjoajien käsissä nähtiin paljonkin 

• tilastotiedot paranevat – laajemmat ja vertailtavammat tilastot olisivat saatavilla ennusteiden 
laatimiseksi. 
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• energiatehokkuuden perustat tulevat paremmiksi 

• luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia  

• ohjausjärjestelmien teknologian ja visualisointi kehittyvät 

• energian käytön optimointi mahdollistuu 

• energiakatselmustoiminta helpottuisi ja tehostuisi 

• alan markkinat kehittyvät, ne kasvavat ja muodostavat pohjan vientimahdollisuuksille. 

 

Liiketoimintamahdollisuuksia yhteisen energiamittaustietokannan tai vastaavan puitteissa 
nähtiin seuraavin edellytyksin 

• kustannuksista täytyy sopia 

• palvelun tarjoajien välille täytyy syntyä aito kilpailutilanne 

• sähköpuolen edustajat ja virkamiehet olivat erimieltä väitteestä, kun taas muut näkivät 
mahdollisuuksia, kunhan markkinat selvitetään erillisellä markkinatutkimuksella, joka luotsaa 
tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Esimerkiksi karkea arvio; jos pystymme Suomessa 
etenemään kehityksen/palvelutuotannon kärjessä merkittävien talotekniikkayritysten kanssa 
niin liikevaihdon voi arvioida olettamalla kerrostalon (liike- tai asuintalo) maksavan 
energiansäästöhyötyä tuovasta energianhallintapalvelusta vaikkapa hyvin varovasti arvioiden 
500 €/a. Näin saataisiin markkinoiden kooksi Suomessa 25–50 M€ tai Euroopassa 500 - 1000 
M€ lisäksi kiinteistötekniikan alamarkkinat. 

• kyselyssä arvioitiin, että kuluttajan maksuvalmius  energian hallintataitopalvelujen suhteen 
voisi olla 35 -1000 €/vuosi riippuen odotetusta säästöstä, suhteesta kulutukseen ja 
saavutettavaan moraaliseen hyötyyn. Tässä on hyvä muistaa, että takaisinmaksuaikalaskelmat 
eivät motivoi kuluttajaa, koska energian ja veden käyttö koetaan mieluumminkin mukavuus- ja 
välttämättömyyshyödykkeeksi (kuten pöytä, sohva, televisio jne.). (Tästä tarvitaan kuitenkin 
selkeämpi tulevaisuuteen suuntautuva kuluttajatutkimus) 

• valtakunnallinen suositus ryhtyä yhteistyöhön energialaitosten ja vesilaitosten välillä  voisi 
nopeuttaa ratkaisun syntymistä.  

• teknologian kehitys (anturit, järjestelmät, automaatio, käyttöliittymät, tietojärjestelmät, 
tietoliikenne, informaatiologistiikka jne.) ja tarvittavan teknologian kysyntä nopeutuisi. 

• parhaat kaupalliset ratkaisut olisivat ennen pitkää vientitavaraa. 

• palveluliiketoiminta kehittyisi (yhden miehen yrityksistä suuriin konsulttitoimistoihin, jokaiselle 
on jotakin) ja helpottaisi energiapalveludirektiivin täytäntöönpanoa ja seurantaa kotitalous ja 
muilla pienasiakas-sektoreilla 

• kokonaisnäkemyksellä varustettujen sovellustoimittajien kysyntä kasvaisi (vesi, lämpö, sähkö, 
kaasu eli ei vain osaoptimointeja) 

• mahdolliset uudet innovaatiot olisivat nopeammin hyödynnettävissä. 

 

Liiketoiminnalliset uhat  ilmenevät seuraavissa perusteissa 

• asiakaskunta hajallaan ja pieninä ryhminä 

• tarkastellaan yksityiskohtia kokonaisvaikutuksen sijaan (osaoptimoijat) 
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• jotta mittaustietoja ei voisi käyttää kuluttajan etujen vastaisesti, on luotava yhteiset pelisäännöt. 
Yleisesti ottaen ei kuitenkaan löydetty syytä miten niitä voitaisiin käyttää vääriin tarkoituksiin.  

• energiayhtiöt joutuvat maksumiehiksi. Tähän voisi todeta, että ratkaisu voisi löytyä osapuolten 
ja energia/vesialan yhteistyöstä. 

Laskutusmittaustiedon vapauttamiseen  tarjottiin mm. seuraavia perusteita 

• tuetaan kuluttajan energiatehokkuuden kehittämistä 

• kustannusjako asiakkaan, verkkoyhtiön ja palveluntarjoajan  

• lainsäädännöllisten tai muiden esteiden selvittäminen (jonkun tahon pitää kontrolloida) 

• tietoon käsiksi pääsevien tahojen liiketoimintojen kunniallisuutta ja palvelutasoa). 

 

Koska tällä hetkellä näyttää siltä, että raha ei ole motiivi energian säästöön  muuta kuin pakon 
edessä (ei yksinkertaisesti ole rahaa maksaa tällaisesta mukavuustekijästä, niin selvityksen 
mukaan todellinen kuluttajan motiivi energian säästämiseksi voisi olla) 

• ilmasto, ympäristöasiat ja oma ympäristövastuu (halu käyttää ekologisia tapoja ja omien 
toimenpiteiden vaikutus (miten seurantaan ja vaikutetaan)) 

• energian hinnan noustessa rahan merkitys kuitenkin kasvaa 

• yksilökohtaiset trendi- ja vertailuraportit (välitön kustannustieto, infopalvelut (mitä minun on 
tehtävä)) sekä energian käytön optimointipalvelut mukavuuden siitä kärsimättä 

• asennekasvatus niille, jotka eivät ole vielä heränneet ja pienestä pitäen koulutusta. 



Energianhallintataitopalvelun edellytykset 18.3.2008 Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset                  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

21 

4 Toimenpide-ehdotukset ja suositukset 
Selvityksestä tuli esille runsaasti erilaisia toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, jotka voidaan jakaa 
kolmeen (3) kategoriaan; 

1. Lainsäädännön kehittäminen 

2. Liiketoiminnan kehittäminen 

2.1 Alan yhteistyön kehittäminen 

 2.2 Liiketoimintamallien kehittäminen 

 2.3 Liiketoiminnan tukipalvelujen kehittäminen 

 2.4 Liiketoimintaympäristöön vaikuttaminen 

 2.5 Tiedon siirtäminen koulutuksen eri tasoille 

3. Teknologian- ja palveluratkaisujen kehittäminen 

4.1 Lainsäädännön kehittäminen 
• energian mittaustieto- ja hallintataitopalveluun liittyvän lainsäädännöllisen kehikon analysointi 

ja kehittämistarve (omistajuus, käyttöoikeus, siirto-oikeus)  

• tarvitaanko laki ”Energiakulutuksen mittaustietojen käsittelystä”?  Jos, niin käynnistetään ja 
ketkä lähtevät mukaan? 

4.2 Liiketoiminnan kehittäminen 
4.2.1  Alan yhteistyön kehittäminen 
• Laaditaan yhteistoiminnassa energia- ja vesialalle päätöksentekomekanismi, joilla huolehditaan 

siitä, että kuluttajan oikeudet toimivat (tietosuojavaltuutetun toimisto mukaan)   

• Mittaustiedosta tuotteeksi (määritellään kenellä on oikeus ja mihin tarkoitukseen 
energianmittaustietoa toimittaa).  Mikä on laillinen perusta siirtää energianmittaustieto 
tuottajalta palvelun tarjoajalle? 

• Tutkitaan energia/vesi-alojen yhteistyönä konseptin kansainväliset mallit.  

• Laaditaan energia-alalle yhteiset toimialakohtaiset henkilötietojen käsittelyn käytännesäännöt. 
Tavoitteena on, että kuluttajat luottavat palvelun tarjoajien periaatteisiin ja käytännön 
toimenpiteisiin sen sijaa, että jokaisella laitoksella on omat  sääntönsä ja käytäntönsä. 
Mikäli osaamista ei hankita yhdessä, niin toimialalla poltetaan tulevaisuudessa paljon rahaa 
aivan turhaan. 

• Kehitetään helppo ja edullinen menetelmä yhdistää paikallistietous lämpötilan ja 
ilmaolosuhteiden huomioimiseksi. Kiinteistötiedot mukaan mittaustietoihin, jotta vertailuja 
voidaan tehdä (Interaktiivinen tiedon hallinnan ja vaihdon periaatteet ja käytäntö). 

• Pyritään kehittämään yhteispohjoismainen harmonisointi mittaustiedon lukujärjestelmiin – 
mittariprotokollat ja tiedon siirto samanlaiseksi kaikista energiamuodoista – vesi ja muut. 
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4.2.2  Liiketoimintamallien kehittäminen 
• Laaditaan liiketoimintamalleja energian hallintapalvelujen tarjontaan (esimerkiksi kulutuksen 

optimointi kokemuksella ja vertailutietoihin perustuen).  Tähän on hyvä ottaa myös 
liiketoimintamalleja alueellisille energian järkevän käytön malleille, niihin liittyville 
palvelukonsepteille.  Voiko energia/vesilaitos olla palvelun tarjoajana? 

• Mittaustiedon hankintaprosessi ja sen vaiheiden kuvaus (roolit, tehtävät, vastuut, 
sopimusmallit) 

• Ansaintamallit. 

4.2.3  Liiketoiminnan tukipalvelujen kehittäminen 
• Kehitetään energia- ja vesilaitosten energiatehokkuuden nettipalveluja.  (Miksi jokainen keksisi 

näitä palveluja itse, kun ne ovat perusteiltaan samoja eikä todellista kilpailua ole olemassa.) 

• Miten olemassa olevista yhteismittaustaloista päästään asuntokohtaisiin mittaustietoihin 
edullisesti? 

• Suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon laadunvarmistuksen työkalujen/menettelyjen määrittely, 
kuvaus ja kehittäminen (tiedonsiirron hallinta - mittaustiedot, suunnittelu- ja arviointityökalut, 
toimialan brandin lupausten varmistaminen / commissioning) 

4.2.4 Liiketoimintaympäristöön vaikuttaminen 
• Kehitetään yhdessä kuluttajien motivointimateriaalia sellaisille kohderyhmille, jotka eivät ole 

vielä "vihreitä" kuluttajia. 

• Suoritetaan kirjallisuustutkimus; ”välittömän tarkkailun tarve muutoksen perustana – reilu 
motiivi”. 

• Mittaustiedon käyttö energiatehokkuustoimenpiteiden kokonaistaloudelliseen vaikuttavuuteen 
(rahakakku: energiansäästö, vapautuva tuotantokapasiteetti, kohentuva terveys ja hyvinvointi, 
lisääntyvät työpaikat, jne). 

• Energiatehokkaan alueen tavoitteellisen ekoprofiilin määrittely (erottautuminen, branding, 
vaatimukset). 

• Tilaajan toimintamalli (vahvistetaan tilaan asemaa alueellisella toimintamallilla) 

4.2.5 Tiedonsiirtäminen koulutuksen eri tasoille 
• Energiatehokkuuskompetenssin nostaminen osaoptimointien sijaan. 

• Koulutusorganisaatiot (mm. yliopistot, korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, ammatillisen 
koulutuksen järjestäjät, peruskoulut) kaikilla tasoilla mukaan palautepäivät (workshopit, 
seminaarit). 

• Asennekasvatus mukaan eri tasoille myös energia- ja vesilaitoksille. 

4.3 Teknologioiden ja palveluratkaisujen kehittämin en 
• Kuluttajan käyttöliittymän kehittäminen sellaiseksi, että siitä voi yhdellä silmäyksellä nähdä 

energian/veden kulutuksen ja hinnan visuaalisesti.  Myös vikatiedot ja vertailutiedot omaan 
kulutukseen on saatava.  Mikä on paras tapa mitata ja visualisoida? 

• Käynnistetään tutkimus – ”Mittarit ja menetelmät” kiinteistöjen energian, olosuhteiden ja 
elinkaarikustannusten hallintaan. 
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• Tuetaan energiatehokkuusinnovaatioiden syntymistä - myös sellaisia, jotka uppoavat tämän 
päivän nuorisoon ja varhaisaikuisiin. 

• Tehdään demo-toteutuksia parhailla markkinoilla olevien tuotteiden kanssa ja tutkitaan 
tulokset, jotka saatetaan avoimiksi – motivaation parantamiseksi. 

• Kehitetään ja demonstroidaan vanhaan rakennuskantaan asennettava langaton mittaustieto- ja 
sen visualisointijärjestelmä. Asiakkaan oman reaaliaikaisen mittauksen liittäminen 
mittaustietokannan tuloksiin – miten onnistuu? 

• Kehitetään mittaustietojen yhteismitallisuus (voidaanko se toteuttaa vapaaehtoisesti 
yhteistyössä vai tarvitaanko lainsäädännön apua). 

• Teknologia- ja palvelukonseptien kehittäminen ja analysointi (kuvaukset, strategiset roadmapit 
- short-term, medium-term, long-term). 

• Laaditaan uudet menetelmät ja säännökset viemäriverkoston virtaamien riittävyydelle siten, 
että kuluttajan ei tarvitse maksaa kukkarostaan suoraan viemäriverkoston huuhtelua.
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Liite 1   Saatekirjelmä 
Arvoisa Energia/vesilaitosjohtaja vaikuta energian ja veden mittaustietojen käyttöön 

 Tämän esiselvitykseen osallistumiskutsu on lähetetty energialaitosten(sähkö, lämpö ja kaasu) ja 
vesilaitosten johtajille, tietosuojavaltuutetulle, viestintävirastolle sekä Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskukselle.  Tästä joukosta uskomme löytävämme ne, tämän asian asiantuntijat, joiden 
mielipiteillä, asenteilla ja toiminnalla on kokemuksemme mukaan vaikutusta energian ja veden 
mittaustietojen käyttöön ja saantiin.  Osalla teistä voi olla tahto saada aikaan muutoksia tai saattaa olla 
erityinen syy vastustaa muutosta. Te asiantuntijana olette tavallisesti laitoksenne toimitusjohtaja tai 
asiaan liittyvä päätöksentekijä ja näin ollen vaikutusvaltainen suunnannäyttäjä.   

Mahdollisten jatkotoimenpiteiden lähtökohtana ovat tarpeet vaikuttaa kuluttajan 
energiansäästömotivaation nostamiseksi ja kansallisen energiasäästötavoitteen saavuttamiseksi oman 
ympäristömme hyväksi.  

Kaikki vastaajat, jotka antavat sähköpostiosoitteensa kyselyn lopussa saavat esiselvityksen tulokset 
käyttöönsä.   

Lisäksi kaikkien vastaajien, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa kyselyn lopussa, kesken 
arvotaan noin 100 €:n komea ja arvokas palkinto.   

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus on käynnistänyt esiselvityksen, jonka 
tavoitteena on selvittää alustavasti ne tahot ja tekijät (estävät ja edistävät), jotka vaikuttavat 
laskutusmittareiden (energia ja veden) mittaustiedon kaupalliseen käyttöön.     

Tämän jälkeen analysoidaan tunnistettujen tahojen mielipiteet vapaan mittaustiedon käyttämisestä sekä 
tehdään päätelmiä jatkotoimenpiteiksi. 

Tavoitteen saavuttamiseksi, teemme laajan kyselyn tämän kohderyhmän keskuudessa ja lähdemme 
liikkeelle teistä.   

Tällä kaksivaiheisen kyselytutkimuksen ensimmäisellä vaiheella kerätään tarkemman haastattelun 
pohjaksi muutamilla kvantitatiivisilla sekä avoimilla kysymyksillä tietoa asiantuntijoiden tarpeista ja 
näkemyksistä. Kakkosvaiheen haastattelu laaditaan ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella. 
Kyselytutkimuksen toteuttaa STOKin toimesta EKOSTO Oy, joka vastaa kyselyn toimivuudesta ja 
luottamuksellisuudesta. 

Tätä kyselyä saa välittää muidenkin oman organisaation sekä yhteistyötahojen alaa tuntevien 
henkilöiden vastattavaksi. 

Vastaamalla tähän lyhyeen kyselyyn vaikutat jatkotoimenpiteiden suuntaamiseen ja siten myös 
kuluttajan energian hallintataitojen toimivuuden ja laadun kehittymiseen. 

Vastauksesi on tärkeä. Toivomme saavamme sen 25.1.2008 mennessä. Vastaaminen sujuu n. 20 
minuutissa.  

Vastaamaan pääset alla olevasta linkistä: 

www.techagency.fi/kysely 

Tunnus:  EKOSTO 

Salasana:  ENERGIA 
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Liite 2   Nettikysymykset 

Laskutusmittareiden mittaustiedon käyttö palveluliiketoiminnassa? 

Kvantitatiiviset kysymykset on jaettu viiteen 0 - 4 kategoriaan, jossa 4=olen täysin samaa mieltä 
väittämän kanssa, 3=olen jokseenkin samaa mieltä, 2=olen jokseenkin eri mieltä, 1=olen täysin 
erimieltä, 0=en osaa sanoa.  
Kvalitatiiviseen (avoin) kysymykseen toivon perusteltua ja kehittävää vastausta.   Ottakaa niihin 
kantaa henkilökohtaisen näkemyksenne lähtökohdista.  Vastatkaa kaikkiin väittämiin, vaikka ne 
eivät olisikaan yksiselitteisiä.   Väitteet ovat tekijöiden näkemyksiä, markkinoilta saatuja sekä 
tutkimusten tuloksia.  Voitte siis olla joko samaa mieltä tai eri mieltä, jolloin väittämä pitää 
paikkaansa tai sitten ei pidä.  Myös kommenttinne ovat erityisen tervetulleita! 

Numero Tyyppi Kysymys  

NYKYTILA - TAHOT - EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT  

1 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Tällä hetkellä energialaitosten ja vesilaitosten omistuksessa olevien 
mittareiden mittaustieto jää normaalisti myös niiden omistukseen. 

 

2 Avoin Mitkä tahot (edistävät ja estävät) vaikuttavat  laskutusmittareiden 
mittaustiedon kaupalliseen käyttöön? Nimeä tiedossasi olevat 
mittaustietopalveluja tarvitsevat asiakasryhmät ja mitä varten he tietoja 
tarvitsevat?   

 

3 Avoin Kuka omistaa energiankulutuksen mittaustiedon? Mihin tämä omistajuus 
perustuu?  

 

NYKYTILA - TEKIJÄT - EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT  

4 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Kulutustietojen reaaliaikainen saaminen helpottaisi ja parantaisi suuresti 
yhteiskunnan velvoittamien energiansäästösopimusten kulutusseurantaa 
ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia. 

 

5 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Kulutustietojen (esim. tuntidata vuodelta) saaminen auttaa ratkaisevasti 
energia-auditointien suorittamista ja tarkkuutta sekä lisää 
loppukäyttäjäasiakkaan tietoisuutta omasta kulutuksestaan. 

 

6 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Ulkopuolinen palveluntarjoaja ei saa vapaasti ja laajamittaisesti hankituksi 
mittarilukutietoja palvelujen kehittämisen pohjaksi.   

 

7 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Näkemällä reaaliaikaisen kulutuksensa, kuluttaja voi muuttaa energian 
käyttötottumuksiaan vähemmän kuluttavaan suuntaan. 

 

8 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Nykyinen laskutustapa ei anna kuluttajalle mahdollisuutta reagoida 
kulutukseensa reaaliajassa.   

 

9 Kvantitatiivi Verkonhaltijalla/mittarin omistajalla ei ole oikeutta luovuttaa asiakkaita  



                 Energianhallintataitopalvelun edellytykset 18.3.2008 Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

26 

nen (0-4) koskevia mittaustietoja, ellei asiakas ole antanut valtuutusta   

10 kvantitatiivin
en (0-4) 

Tietosuojalaki on energian käytön hallintataitopalvelujen kehittämisen este    

11 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Mittaustiedon omistajuus tulisi ratkaista siten, että niiden saanti ja 
hyödyntäminen on mahdollista kaikkiin laillisiin 
energianhallintataitopalveluihin, jollakin kustannuksella. 

 

12 Avoin Mitkä tekijät /estävät ja edistävät) vaikuttavat laskutusmittareiden 
mittaustiedon kaupalliseen käyttöön? 

 

13 Avoin Mitä tiesuojalaki sanoo mittaustietojen saatavuudesta?  Mielipiteesi!  

HAITAT  

14 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Energian ja veden mittaustiedon vapaa saatavuus loukkaa yksilön 
intimiteettisuojaa. 

 

15 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Verotietojen julkisuus loukkaa yksilön ja yrityksen intimiteettisuojaa  

16 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Mittaustieto on yksityistä ja kaupallisesti arkaluontoista tietoa.  

17 Avoin Mitä haittaa  olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti laillisten 
palveluntarjoajien käytössä. 

 

EDUT  

18 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Toteutuneen sähkön, lämmön ja veden kulutustietojen välitön saaminen 
luo asukkaalle motiivin ja mahdollisuuden verrata kulutustaan 
aikaisempaan ja parantaa kulutuskäyttäytymistään tai tekniikkaansa. 

 

19 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Energian käytön tehokkuuden näkökulmasta kuluttajalle suunnattuja 
energian käytön hallintataitopalveluja pitäisi voida kehittää. 

 

20   Mitä etuja  olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti laillisten 
palveluntarjoajien käytössä? 

 

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET  

21 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Energiamittaustieto yhteisessä palvelutietokannassa mahdollistaa uusia 
liiketoimintoja uusille palvelun tarjoajille 

 

22 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Näkemykseni mukaan on mahdollista, että energiamittaustiedot voidaan 
toimittaa yhteiseen palvelutietokantaan, josta niitä voidaan hyödyntää 
kaupallisessakin mielessä 
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23 kvantitatiivin
en (0-4) 

Mittaustiedosta voidaan kehittää myytävä tuote  

24 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Laskutusmittareiden (Sähkö, lämpö, vesi, kaasu) keräämää tietoa pitäisi 
voida käyttää myös vapaasti tarjottavina energian hallintataitopalveluina. 

 

25 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Energiansäästötavoitteiden aikaansaamiseksi Energialaitosten, 
kuluttajajärjestöjen, tietosuojavaltuutetun sekä palveluntuottajien pitäisi 
yhdessä miettiä mittaustiedon hyödynnettävyyttä. 

 

26 Avoin Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada liiketoiminnan kehittämiseksi, 
niin mitä mahdollisuuksia se antaisi? Mitkä ovat 
liiketoimintamahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti EU - alueella? 

 

27 avoin Millä perustein laskutusmittaustieto voitaisiin vapauttaa palveluntarjoajien 
käyttöön 

 

LIIKETOIMINNALLISET UHAT  

28 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Kulutustieto on loukkaamatonta ja luottamuksellista!  

29 Kvantitatiivi
nen (0-4) 

Mittaustietoja luovuttamalla voitaisiin niitä käyttää vääriin tarkoituksiin  

30 Avoin Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada palveluliiketoiminnan 
kehittämiseksi, niin mitä uhkia  se toisi mukanaan? 

 

PALVELUNNE JA T&K-TARPEET  

31 Avoin Minkälaisia palveluja (tällä hetkellä), joiden perustana mittauslukematieto, 
yhtiönne tarjoaa yksityisasiakkailleen?  

 

32 Avoin Minkälaisia tutkimus- ja kehitystarpeita voisitte mainita mittaustiedon 
hyödyntämisestä kuluttajan energiansäästön perustana? ovat tutkimus- ja 
kehitystarpeet? 
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Liite 3 Kvantitatiivisten kysymysten roolikohtainen  
yhteenveto 

Taulukko 1 Kvantitatiivisten kysymysten roolikohtainen yhteenveto 

NYKYTILA - TAHOT - EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT 

 

Taulukossa keltaisella on merkitty kvantitatiiviset kysymykset ja sinisellä avoimet kysymykset 

SL = Sähkölaitos (verkko/myynti) 

KL = Kaukolämpölaitos 

VL = Vesilaitos 

GL = Kaasulaitos 

VI = Viranomainen 

MU = Muu vaikuttaja 

Rooli = missä roolissa vastaava on vastannut 

EOS = ei osaa sanoa(kpl) 

Vast = Vastannut (kpl) 

Ka = Keskiarvo 

P Ka = painotettu, yhteinen keskiarvo 

Tällä hetkellä energialaitosten ja vesilaitosten omistuksessa olevien mittareiden mittaustieto jää 
normaalisti myös niiden omistukseen. 

          Roolikohtainen analyysi 

Rooli EOS Vas Ka P Ka   

SL 0 7 3 2,89 * Verkonhaltija omistaa mittaustiedon ja välittää tiedon 
sähkökaupan eri osapuolille sähkökaupan 
menettelytapaohjeiden mukaan.  
* kaukolämmön ja veden osalta ei yhtä selviä käytäntöjä kuin 
sähköpuolella 

KL 0 3 2,7   * Perustuu sopimukseen asiakkaan kanssa.  Käytäntöjä on 
vielä postikorttilähetyksestä asiakaskohtaiseen, vuotuiseen 
raporttiin kaukolämmön kulutuksesta ja kuluista. 
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VL 0 9 2,6   * Tieto siirtyy asiakkaalle viimeistään laskutuksen yhteydessä, 
mutta huomioiko asiakas saamaansa tietoa on sitten eri asia. 

GL 0 1 3     

VI 1 1 3     

MU 0 5 3,4   * Mittarikanta on energiayritysten omistuksessa ja tämä antaa 
osaltaan tälle käytännölle oikeutuksen. 

Mitkä tahot (edistävät ja estävät) vaikuttavat laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen 
käyttöön? Nimeä tiedossasi olevat mittaustietopalveluja tarvitsevat asiakasryhmät ja mitä varten 
he tietoja tarvitsevat?   

SL * Asiakasta laskuttavat tahot 
* Asiakkaan konsultit energianseurantaraportteja varten 
* Viranomaiset esim. Rikostutkintaa varten 
*AMR:n yleistyessä mittausdataa käytetään varmasti kaikissa asiakasryhmissä 
energiatehokkuuteen tähtäävissä tarkoituksissa - sekä teknisten ratkaisujen että 
asiakkaiden itseohjaavuutta tavoiteltaessa. 

KL * Kiinteistöjen omistajat, käyttäjät, huoltoyhtiöt jne. 
* Vuokrakiinteistöt, julkiset tahot, omakotiasujat 
* Mittaustietoja tarvitsevat eniten ne asiakkaat, joiden on hallittava suuria määriä 
mittaustietoja, esim. kunta, vuokrataloja hallinnoivat, yms. 
* Esteenä on näköalattomuus - eli ei ole kartoitettu eikä annettu mahdollisuutta asiakkaille 
mittaustietopalveluihin 

VL * Tiedonkeruujärjestelmien myyjät ja esim. isännöitsijä toimistot edistävät. 
* Vesihuoltolaitokset suhtautuvat varauksellisesti.  
* Kaikki asiakkaat tarvitsevat tietoa kulutuksestaan 

GL   

VI *Tavoitteena on, että jokaisessa rakennuksessa olisi reaaliaikainen näyttö, joka kertoo 
yksinkertaisesti energian kulutuksesta ja tuotannosta sekä poikkeamista normaalista (tai 
tavoitteista). Käyttäjä siis tarvitsee mittaustietoa ja EU varmaan jonain päivänä vaatii 
tällaista järjestelyä. 

MU * Haluajia ovat osa kuluttajista, konsultit, laitekauppiaat ehkä verkonhaltijat ja 
sähkönmyyjät. - Mahdollisesti joissakin tapauksissa viranomaiset. 
* Kaupallisen käytön draiverit puuttuvat - kaikki haluaisivat mittaustiedot ilmaiseksi.  
* Energialaitokset laskutustaan varten 
* Osa energialaitoksista ei halua antaa mittaustietoja asiakkaidensa käyttöön mahdollisen 
myynnin pienenemisen vuoksi 
* Osa energiayrityksistä kehittää omistamaansa mittarikantaan liittyviä raportointi- ym 
palveluja.  
* Loppuasiakkaat tulevat vaatimaan itselleen ja raportointipalvelun tuottajalleen 
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omistusoikeutta vähintään laskutuksen perusteena oleviin mittaustietoihin. 
* Mittaustietoa hyödyntävät palveluntarjoajat vaativat itselleen ilmaista pääsyä 
mittaustietoihin vedoten edistävänsä energiansäästöä ja vapaata sähkökauppaa.  

Kuka omistaa energiankulutuksen mittaustiedon? Mihin tämä omistajuus perustuu?  

SL * Verkonhaltijoiden velvollisuutena on järjestää sähköenergian mittaus sekä mittaustiedon 
keruu ja säilyttäminen.  Verkonhaltija omistaa kerätyn mittausdatan ja se toimittaa sen 
sähkökaupan osapuolille menettelytapaohjeiden mukaan. Mittausdata on verkonhaltijan 
omaisuutta.  Tämä on yksi sähkömarkkinalaissa  verkonhaltijoille asetetuista 
velvoitteista. 

KL * Osa vastaajista katsoi myös, että asiakas on mittaustiedon omistajataho ja että 
omistajuus perustuu asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen.  Tämä 
mukaisesti kummankin osapuolen yhteisellä sopimuksella mittaustieto voidaan luovuttaa 
kolmannelle osapuolelle.  

VL * Vesilaitoksella ja asiakkaalla on liittymis- ja käyttösopimus. Sopimuksessa käsitellään 
mittausta ja mittaustietoja, tosin tiedon omistusasiaa ei ole yksilöity.  Arvio on, että 
asiakkaalla on keskeinen rooli laskutustietojen omistamisen ja julkistamisen suhteen. 

GL * Mittaustiedon omistaa mittarin omistaja, sekä kulutuskohteen omistaja. Mittarin omistaja 
toimittaa energiaa omistamansa mittarin kautta ja laskuttaa mittaritiedon perusteella. 
Asiakas ostaa omaan käyttöönsä energiaa mittaritiedon perusteella. Kummallakin 
osapuolella on perusteet omistaa mittaustieto. 

VI * Sopimusperusteisesti myyjä asettaa käyttöön mittarinsa ja saa siitä tulokset. Omistajuus 
ei tarkoita, ettei rakennuksen haltija voisi käyttää tietoa maksutta ja ilman erityistä lupaa, 
koska se on sopimuksen relevantti osa. 

MU * Tässä roolissa vastanneet esittivät edellä olevan lisäksi käsityksenään, että omistajuus 
perustuu vanhaan käytäntöön el mittarin asentaneelle energiayritykselle ja 
tietosuojasäädöksiin.  Perusteena Energiayritys omistaa mittarit, mutta loppuasiakas 
maksaa aina laskussaan kaikki investoinnit, myös mittarin.  

NYKYTILA TEKIJÄT - EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT 

Kulutustietojen reaaliaikainen saaminen helpottaisi ja parantaisi suuresti yhteiskunnan 
velvoittamien energiansäästösopimusten kulutusseurantaa ja toimenpiteiden vaikutusten 
arviointia. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka ROOLIKOHTAINEN ANALYYSI 
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SL 1 6 3,2 3,16 Sähköpuolella ollaan jokseenkin samaa mieltä väittämän 
kanssa.  Kuitenkin katsotaan, että asiakas pääsee lukemaan 
reaaliaikaisesti jo nykyisinkin mittareita, vaikka osassa rivi- ja 
kerrostaloja mittarit ovat lukitussa tilassa; kiinteistöyhtiössä 
voidaan sopia pääsystä lukemaan omaa mittaria.  Lisäsi on 
tuntitason maksullisia palveluja.  Katsotaan, että kuukauden 
raportointijakso jälkikäteen riittää.  Kuitenkin kaivataan 
yksikertaisia säätöohjeita kuluttajille ja lisää ohjaavaa 
hinnoittelua, koska mittausdata ei sinänsä riitä, vaan 
palautteen on oltava jalostettua.   Energiansäästöohjeilla ei 
kuitenkaan pitäisi ohjata energian käyttöä mittarista toiseen 
kuten esimerkiksi sähkön käytöstä kaukolämmitykseen tai 
päinvastoin talon sisällä.  Lisäksi vähätellään pieniä 
säästökohteita esimerkiksi asiakas, joka kuluttaa 2-4000 kWh/ 
vuosi. 

KL 0 3 2   Kaukolämpöpuolella ollaan jokseenkin eri mieltä sillä 
perusteella, ettei energialaitos voi vaikuttaa asiakkaiden 
kulutuksiin ja tarkempi mittaaminen voisi johtaa vääriin 
johtopäätöksiin.  Tämän tyyppiseen tarkasteluun ei ole 
resursseja. 

VL 1 8 3,4   Vesilaitoksilla ollaan lähes samaa mieltä, koska asiakkaalle 
hälyttävä tuntitieto voi paljastaa vuodon. 

GL 0 1 3     

VI 0 2 3   Viranomaiset ovat myös jokseenkin samaa mieltä, mutta 
haluavat määritellä "reaaliaikaisuuden" ja "suuresti" käsitteinä. 

MU 0 5 3,6   Muut vastaajat olivat lähes samaa mieltä väittämän kanssa, 
koska reaaliaikainen kulutustieto auttaa käytön omavalvontaa, 
optimointia ja analyysien tekemistä. Kulutuksen seuranta ja 
vaikutusten arviointi käyttää toteutuneita kulutusyhteenvetoja ja 
aikasarjoja.  Samalla todettiin, että nämä palvelut vielä 
puuttuvat eivätkä kaikki loppuasiakkaat ole riittävän 
valveutuneita vaatimaan näitä palveluja. Jo pelkästään 
energiansäästö- ja ohjaustoimenpiteiden vaikutusten 
todentaminen edellyttää tarkempia mittauksia. 

Kulutustietojen (esim. tuntidata vuodelta) saaminen auttaa ratkaisevasti energia - auditointien 
suorittamista ja tarkkuutta sekä lisää loppukäyttäjäasiakkaan tietoisuutta omasta kulutuksestaan. 

SL 0 7 2,7 3,00 Sähköpuolella oltiin jokseenkin samaa mieltä väittämän 
kanssa. Suurilla kuluttajilla tuntidatan saanti on ratkaisevaa. 
Pienkohteissa energianseuranta kuukausitasolla antaa tietoa 
energiankäytön tasosta. Pienkuluttajilla erillisien laitteiden 
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energiankäytön seurantaan parhaita ovat "wattivahdit", joita 
verkonhaltija lainaa.  Kuluttajien kyvystä ymmärtää edes omaa 
sähkölaskuaan oltiin huolissaan samoin siitä, miten 
tiedotusvälineet sekoittavat teho- ja energiakäsitteet.  
Sähköpuolen perusongelmana nähtiin arviolaskutus, koska se 
ei anna tietoa välittömästi kuluttajille.  Tasauslaskutus tuntuu 
olevan ylitsepääsemätön kuluttajien keskuudessa vrt. 
kesä/talvi ja uudet hankinnat kuten taulutelevisiot jne.  Lisäksi 
kulutustieto pitäisi olla jalostettua ja sisältää myös 
vertailutietoa aikaisempiin vuosiin. 

KL 0 3 2,3   Kaukolämpöpuolella oltiin jokseenkin erimieltä, koska pelättiin 
väärien johtopäätösten tekemisiä, eikä nähty loppukäyttäjän 
olevan kiinnostunut kulutuksestaan.  Kuitenkin nähtiin, että 
ehkä väitteen mukainen toiminto saa kuluttajien miettimään 
kulutuksia. 

VL 1 8 3,4   vesi on vielä turhan halpa hyödyke kalliiden menetelmien 
käyttämiseksi - suurkulutta esim. meijeri voi hyötyä. 

GL 0 1 3   Väitteen kanssa oltiin jokseenkin samaa mieltä ilman 
kommentteja 

VI 1 1 4   Väitteen kanssa oltiin täysin samaa mieltä 

MU 0 5 3   Muiden vastaajien kohdalla oltiin jokseenkin samaa mieltä, 
koska asiakkaan kulutusseuranta tarvitsee mittaustietoja 
(jatkuvaa näyttöä), mutta dataa on voitava myös 
havainnollistaa ja siitä pitäisi löytää myös poikkeamat. 

Ulkopuolinen palveluntarjoaja ei saa vapaasti ja laajamittaisesti hankituksi mittarilukutietoja 
palvelujensa kehittämisen pohjaksi 

SL 1 6 1,8 2,95 Sähköpuolella oltiin jokseenkin erimieltä asiasta, koska 
ulkopuolinen palveluntarjoaja saa aina asiakkaan 
valtuuttamana maksua vastaan datan.  Siellä nähtiin myös, 
että AMR poistaa teknisesti ongelman. Nyt eletään 
siirtymäkautta. Onko lainsäädäntö ajan tasalla?  Ilmaiseksi 
dataa ei haluta kuitenkaan antaa. 

KL 1 2 2,5   Kaukolämpöpuolella oltiin jokseenkin erimieltä, eikä oikein 
ymmärretty mitä ulkopuolinen palveluntarjoaja tarkoittaa. 

VL 1 8 3,4   Vesilaitoksissa ei myöskään osattu ajatella mikä on se 
ulkopuolinen, joka näitä tietoja voisi tarvita.  Nykyjärjestelmät 
eivät kuitenkaan mahdollista käytännössä vuositasoa 
tarkempaa mittausta. 
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GL 0 1 4   Kaasulaitoksilla oltiin täysin samaa mieltä 

VI 2       Viranomaiset eivät ottaneet kantaa asiaan. 

MU 1 4 3,8   Muiden vastaajien kokemus osoitti, ettei aina saada edes 
valtakirjalla toteutuneita kulutuslukemia, sillä Jo käytännön 
tasolla nousee esteeksi jokaisen 
verkonhaltija/energiayrityksen alueella olevat erilaiset tekniset 
ratkaisut.  Tämä edellyttää melkoista osaamista saada data 
ulos purkista kuin purkista. 

Näkemällä reaaliaikaisen kulutuksensa, kuluttaja voi muuttaa energian käyttötottumuksiaan 
vähemmän kuluttavaan suuntaan. 

SL 0 7 2 3,08 Sähköpuolella oltiin jokseenkin eri mieltä, koska siellä 
uskottiin, että kuluttajat eivät olisi oikeasti kiinnostuneet 
asiasta, vaan sillä on vain tilapäinen vaikutus.  Varsinkaan 
pienet kuluttajat eivät ole asiasta kiinnostuneita. Kuluttaja 
ymmärtää vain punaisen ja vihreän.  Automaatiota haluttaisiin 
hoitamaan energiatehokkuutta.  Pelättiin erityisesti 
käyttötottumusten vaikuttavan perheen sisäiseen hyvinvointiin. 

KL 0 3 2,7   Myös kaukolämpöpuolella oltiin jokseenkin eri mieltä, koska 
halukkuus käyttötottumusten muutoksiin on heikkoa ja 
kerrostaloissa yksittäisen kuluttajan käyttäytyminen ei näy, 
koska mittari on yhteinen.   

VL 1 8 3,6   Vesipuolella oltiin väitteen kanssa lähes samaa mieltä, koska 
reaaliaikainen tieto antaa mahdollisuuden.  

GL 0 1 3   Kaasun toimittaja oli lähes samaa mieltä 

VI 0 2 3,5   Viranomaiset näkivät, että saamaan pääsee monesti myös 
muutakin tietä.    

MU 0 5 3,8   Muut vastaajat olivat lähes samaa mieltä, koska he näkevät, 
että energiatietoinen kuluttaja seuraisi ja minimoisi kulutustaan 
ja Euro on motiivin perusta. 

Nykyinen laskutuspa ei anna kuluttajalle mahdollisuutta reagoida kulutukseensa reaaliajassa. 

SL 0 7 2,3 3,04 Sähköpuolella oltiin jokseenkin erimieltä väitteen suhteen, 
koska katsottiin, että valtaosalla asiakkaistaan on 
reaaliaikainen pääsy mittarille ja mahdollisuus rajoittaa 
sähkönkäyttöään. Näin osa jo on tehnyt pitkään ja tekee 
edelleen.  Oltiin kyllä samaa mieltä, ettei nykyinen 
laskutustapa anna kuluttajalle mahdollisuutta reagoida 
kulutukseen reaaliajassa, mutta oltiin samalla sitä mieltä, ettei 
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kuluttaja halua säästää energiaa vaan omaa rahaansa.   
Toisaalta nähtiin asia siten, että kuluttaja-asiakkaalla 
käyttötottumukset ovat tärkeämpiä, kuin hetkellinen oivallus 
jonkin laitteen sulkemisesta ja että energialaitokselta saa kyllä 
ohjeita ja neuvontaa.  Tietoisuuden lisääminen ohjaa 
ostamaan teknisiä ratkaisuja, joilla saadaan jotain aikaiseen. 

KL 0 3 2,7   Kaukolämpöpuolella oltiin jokseenkin samaa mieltä väitteen 
kanssa ja sieltä löytyy kyllä valmiutta, mikäli reaaliaikaisuus 
jotakin kiinnostaa. 

VL 1 8 3,1   Vesilaitoksella oltiin jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, 
mutta katsottiin, että nykyinen laskutus - 3 arviota ja yksi 
tasaus - riittää.  Kyllä kuluttaja voi reagoida jos haluaa. 

GL 0 1 4   Kaasun toimittaja oli täysin samaa mieltä. 

VI 0 2 3,5   Viranomaiset lähes samaa mieltä 

MU 0 5 3,8   Muut vastaajat olivat täysin samaa mieltä väitteen kanssa, 
koska taaksepäin katsomalla ei voi vaikuttaa nykytilanteeseen 
muuten kuin vertaamalla vielä vanhempiin laskuihin ja 
pohtimalla syitä energiankäytön tason muutoksiin. Palaute 
toiminnasta on oltava välitöntä, mikäli toimintaa halutaan 
muuttaa.  Ratkaisuksi ehdotettiin, että viedään 
mittausjärjestelmän kautta reaaliaikainen hintasignaali 
kuluttajalle.  Tämä edellyttää dynaamisia tuotteita. 

Verkonhaltijalla/mittarin omistajalla ei ole oikeutta luovuttaa asiakkaita koskevia mittaustietoja, 
ellei asiakas ole antanut valtuutusta 

SL 1 6 4 3,84 Väitteen kanssa oltiin yhtä mieltä ja vedottiin lakiin sekä 
asiakkaan ja myyjän väliseen soppeensa. 

KL 0 3 4   Väitteen kanssa oltiin yhtä mieltä ja vedottiin lakiin sekä 
asiakkaan ja myyjän väliseen soppeensa. 

VL 0 9 3,8   Väitteen kanssa oltiin yhtä mieltä ja vedottiin lakiin sekä 
asiakkaan ja myyjän väliseen soppeensa. 

GL 0 1 4   Väitteen kanssa oltiin yhtä mieltä ja vedottiin lakiin sekä 
asiakkaan ja myyjän väliseen soppeensa. 

VI 0 2 3,5   Viranomaisetkin olivat samaa mieltä, mutta kuitenkin siten, että 
tilastointitarkoituksiin tulee olla saatavilla anonyymiä tietoa. 

MU 1 4 3,8   Sähkömarkkinalainsäädäntö ja tietosuojalaki ovat esteenä. 
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Tietosuojalaki on energian käytön hallintataitopalvelujen kehittämisen este 

SL 2 5 2,4 2,33 Väitteen kassa oltiin jokseenkin eri mieltä, koska tietosuojalaki 
ei estä kaupallisten palveluiden kehittämistä.  Tietojen 
luovuttamiseen pitää olla asiakkaan suostumus. Asia tuntuu 
epäselvältä koska "ei osaa sanoa" tai niitä lähellä olevia 
ajatuksia esiintyi yli puolella vastaajista 

KL 1 2 1   Kaukolämpöpuolella oltiin väitteen kanssa täysin eri mieltä, 
mutta käsitystä ei kuitenkaan ollut. 

VL 6 3 2,3   Vesilaitoksilla suurin osa ei tiennyt mitä tietosuojalaki sanoo ja 
edellyttää.   

GL 0 1 3   Kaasulaitoksella oltiin jokseenkin samaa mieltä väitteen 
kanssa 

VI 1 1 1   Viranomaiset eivät joko tienneet tai olivat täysin eri mieltä eli 
este se ei ole 

MU 2 3 3,3   Muitten vastaajien joukossa oltiin myös tietämättömiä lain 
sisällöstä ja vaatimuksista, vallitsevan lain tulkinta on esteenä. 

Mittaustiedon omistajuus tulisi ratkaista siten, että niiden saanti ja hyödyntäminen on mahdollista 
kaikkiin laillisiin energianhallintataitopalveluihin, jollakin kustannuksella. 

SL 0 7 3,1 2,90 Sähköpuolella oltiin väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä 
edellytyksellä, että mittaustiedon ostajia löytyisi ja etteivät 
kustannukset kaadu ainoastaan energiayhtiöiden harteille.  
Lisäksi kaivattiin mieluummin suosituksia kuin lainsäädäntöä. 

KL 1 2 1,5   Tässä roolissa suhtauduttiin jyrkemmin kielteisesti väitteeseen 
johtuen siitä, että sen on oltava omistajan kontrolloitavissa. 

VL 4 5 2,4   Vesilaitoksilla oli suurinta tietämättömyyttä asiasta ja näin ollen 
siihen otettiin hieman vastustavampi kanta.  Ei oikein 
ymmärretty ketä mittaustieto kiinnostaa. 

GL 0 1 3   Jokseenkin samaa mieltä 

VI 0 2 3,5   Viranomaiset tahtoivat määritellä myös mitä tarkoitetaan 
"kaikkiin laillisiin" tarkoituksiin 

MU 1 4 3,5   Muiden vastaajien keskuudessa oltiin lähes samaa mieltä 
väitteen kanssa, kunhan tieto olisi kuluttajalle maksutonta. 

Mitkä tekijät (estävät ja edistävät) vaikuttavat laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen 
käyttöön? 
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SL * Estävänä tekijänä näyttää olevan pelko kustannusten syntymisestä ja siitä saadaanko 
ne laskutetuksi asiakkaalta.  Minkäänlaista riskiä ei haluttaisi ottaa palvelujen 
kehittämiseksi.  Näyttää siltä, että tehdään vain se minkä laki velvoittaa.  Sähkön 
perusongelma on ns. arviolaskutus. Ts. vaikka kulutus mitattaisiinkin koko vuoden ajalta 
tunti tunnilta, niin tämä tieto tulisi muodostaa suoraksi voimavirraksi kuluttajan 
rahapussiin. Ts. ihmisten tulisi tulla tietoisiksi siitä, että todellisuudessa heidän 
sähkölaskunsa on esim. lämmityssähkön osalta talvella moninkertainen kesäaikaan 
verrattuna. Useimmiten arviolaskutuksesta valittava ihmetellessään suurta tasauslaskua 
ei edes ole tajunnut ostaneensa taulutelevision esim. juuri tasausjakson alkupuolella. 
Esteitä ei ole, jos asiakas on antanut suostumuksen ja kaupallisen käytön tarjoaja suostuu 
maksamaan käyttämästään palvelusta.  
OMISTAJA PÄÄTTÄÄ.  
Asiakas päättää, koska hän maksaa - kukaan ei tee ilmaiseksi. 
YKSI MEGAONGELMA eli pelko siitä, että sälytetään verkkoyhtiöille velvoite antaa 
energian säästöön ja järkevään käyttöön tähtäävää neuvontaa, vaikka itse asiassa tämä 
opastus lyhyellä aikavälillä vähentää verkkoyhtiön tuloja ja voittoa. Mittaustieto on parasta 
dataa neuvonnan antamiseksi - ja sen käytölle on lain antama velvoite. Businestä, 
kilpailua ja kaupallista käyttöä ei yksinkertaisesti synny, koska yksi osapuoli lain 
pakottamana (ja kaupallista intressiään vastaan) kustantaa neuvonnan siirtomaksujensa 
avulla mittaustietobusineksen kannalta ilmaiseksi.  
Jos mittaustiedoille löytyy maksajia, niin mielestäni ei saisi olla esteitä mittaustiedon 
toimittamiseksi. 
Laskutusmittareiden uusiminen on iso investointi.  Ruotsin mallin mukainen nopea 
mittareiden uusiminen, teknologian ollessa kehitysvaiheessa voi osoittautua kalliiksi 
virheeksi.  
Teknologia erityisesti lämpö- ja vesimittausratkaisuissa on este. 

KL Tekniikan kehittymättömyys ja kustannukset  

* Kustannustekijä on estävä tekijä, vaikka asiakas palvelun viimekädessä maksaisikin - ei 
nähdä liiketoimintamahdollisuutta ja siksi ei sitä ryhdytä kehittämään 

VL Investointi- ja ylläpitokustannukset sekä mittaustiedon siirron teknologia 

VI Tekniikan kehittymättömyys 

MU Mittaustekniikka on vasta viime vuosina kehittynyt kaukoluentaan ja datan tallentamiseen 
kykeneväksi 
Lainsäädäntö, olemassa olevat sopimukset ja totutut asenteet 
Mittaustiedon saatavuus 
Mittaustiedon omistajuuskysymys ja siihen liittyvä puuttuva yleisesti hyväksytty 
toimintamalli; niin tekniikan kuin kohtuullisten korvaustenkin osalta. 

Mitä tietosuojalaki sanoo mittaustietojen saatavuudesta? Mielipiteesi! 

SL Teema oli sen verran vaikea, ettei siitä ollut tietoa muuta kuin; Asiakkaan tietoja ei voi 
luovuttaa kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. 
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KL Tietoa ei saa luovuttaa ilman asiakkaan lupaa. 

VL Ei tietoa 

GL   

VI Energiankulutustieto ei ole tietosuojan alaista 

MU Muiden vastaajien vastaukset hajaantuivat kovasti - toisaalta se on este ja toisaalta se ei 
ole este, voi kuitenkin loukata yksilöoikeuksia 

HAITAT 

Energian ja veden mittaustiedon vapaa saatavuus loukkaa yksilön intimiteettisuojaa. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 0 8 3 2,93 Sähköpuolella oltiin jokeenkin samaa mieltä väittämän kanssa 
seuraavin perustein; 
* sarkasmi, että on monia muita suurempia 
energiankäytönkohteita kuin sähkö, lämpö tai vesi 
* pelättiin, että se lisää naapurien uteliaisuutta 
* asioista pitää aina sopia. 

KL 0 3 3,7   Kaukolämpöpuolella vedottiin tehtyihin sopimuksiin, joten oltiin 
lähes samaa mieltä väittämän kanssa 

VL 1 8 3,1   * tuskin loukkaisi, mutta oltiin kuitenkin jokseenkin samaa 
mieltä väittämän kanssa 

GL 0 1 3   * oltiin jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa 

VI 0 2 2   * Viranomaisten mielestä oltiin jokseenkin eri mieltä väittämän 
kanssa, joten asian ei pitäisi loukata yksilön intimiteettisuojaa. 

MU 0 6 2,5   * saattaisi johtaa häirintään. 
* ei loukkaa, jos tietoja ei voi yhdistää yksittäisiin henkilöihin 
* Luotettavien toimittajien ja tahojen pitäisi voida tarjota 
palvelujaan energiankäyttöön liittyvän rahan säästämiseksi. 

Verotietojen julkisuus loukkaa yksilön ja yrityksen intimiteettisuojaa 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 1 7 2,9 2,78 Sähköpuolella oltiin jokseenkin samaa mieltä. Perusteluna oli 
kuitenkin 
* yhteys verotustietojen ja sähkönmittaustietojen välillä 
* avoimuus on periaatteessa hyvä asia 
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KL 0 3 2,7   Myös KL-puolella oltiin jokseenkin samaa mieltä, mutta ei niin 
näkyvästi kuin sähköpuolella. 

VL 1 8 3,1   Nehän ovat olleet julkisia jo vuosikausia, muta sen kanssa on 
vain elettävä 

GL 0 1 3     

VI 0 2 2   Viranomaisten mielestä jokseenkin erimieltä, joten verotietojen 
julkisuus ei loukkaa 

MU 0 6 2,5   Ei edesauta tilastoitavan kohteen hyvinvointia vaan 
päinvastoin saattaa antaa mahdollisuuden tehdä 
kohteelle/yksilölle hallaa. 

Mittaustieto on yksityistä ja kaupallisesti arkaluontoista tietoa. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 0 8 2,8 2,66 Hyödyt nähtiin haittoja suuremmaksi, mutta nähtiin 
haittatekijöinä myös; 
* sisältää asiakkaan elämiseen ja elämisen tapoihin liittyviä 
tietoja. 
* Energiatodistuksen myötä tilanne muuttuu 

KL 0 3 3   Tiedon kaupallinen käyttö voi johtaa asiakkaan kannalta 
arveluttaviin seuraamuksiin. 

VL 0 9 2,9   Vesilaitoksissa oltiin jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa 

GL 0 1 2   Kaasulaitosten mielestä mittaustieto ei ole yksityistä ja 
arkaluontoista tietoa 

VI 0 2 2,5     

MU 0 6 2,2   Muut olivat jokseenkin eri mieltä eli tiettyihin tilanteisiin ja 
tarpeisiin tietoja voidaan käyttää. 

Mitä haittaa olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti laillisten palveluntarjoajien käytössä. 

SL Haittatekijöinä pidettiin; 
* tietosuojaa 
* Kustannuksia 
* Kustannusjakoa 
* Sopimuksia 
* Palveluntarjontamarkkinat vaativat syntyäkseen, että verkkoyhtiöltä poistetaan velvoite 
energianeuvonnasta. 
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KL * Oikeuden hakeminen yksityiselle kuluttajalle on usein kohtuuttoman raskasta. 
* julkisuun esimerkiksi joutuminen median kynsiin 
* Mittarointi pitäisi antaa kolmannelle osapuolelle, joka huolehtii tiedon oikeellisuudesta ja 
perii kustannukset asiakkaalta. Kilpailun nimissä se pitäisi palveluna olla myös 
kilpailutettavissa. Tieto annettaisiin asiakkaalle ja palvelun tuottajalle laskutusta varten. 
Kenelle muulle? Laitetekniikan kehitys mahdollistaa tiedon siirtymisen asiakkaalle 
reaaliajajassa ilman mittaustiedon palvelun tuottajaa kustannuksia lisäämässä. 

VL Haittatekijöitä ei suurin osa osannut nimet, mutta pinnan alla niitä näyttäisi olevan 

GL * Tietoa käytettäisiin profiloimaan ihmisiä. Yhdessä muiden profilointitietojen kanssa 
voitaisiin saada yksilöä loukkaavan tarkka kuva yksilöstä. 

VI   

MU * tiedon joutuminen rikollisiin käsiin 
* rajanveto laillisen ja laittoman tarjoajan välillä 
* johtaa markkinointikäyttöön - pelisäännöt pitää sopia 
* Kustannusten kohdistaminen ja maksujen suuruus 

EDUT 

Toteutuneen sähkön, lämmön ja veden kulutustietojen välitön saaminen luo asukkaalle motiivin ja 
mahdollisuuden verrata kulutustaan aikaisempaan ja parantaa kulutuskäyttäytymistään tai 
tekniikkaansa. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 0 8 2,9 3,43 Sähköpuolella oltiin jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, 
kuitenkin siten, että  
* epäiltiin ketä reaaliaikaiset mittaustiedot kiinnostavat 
* vain laite/järjestelmävalmistajat sekä suuret energiayhtiöt 
hyötyvät 
*  hyöty ja kustannukset saatava tasapainoon 

KL 0 3 3   Oltiin jokseenkin samaa mieltä kuitenkin huomautuksella, että 
kuluttajalla on jo nyt mahdollisuus annettu 

VL 1 8 3,8   Vesipuolella oltiin väitteen kassa lähes samaa mieltä kuitenkin 
huomautuksella, että mahdollisuus löytyy pienellä 
viitseliäisyydellä. 

GL 0 1 3     

VI 0 2 3,5   Kaivattiin täsmennystä sanaan "välitön" 

MU 0 6 4   Muut vastaajat olivat täysin samaa mieltä väittämän kanssa, 
koska se tukisi käyttötottumusmuutoksia sekä laitetekniikan 
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parantamista 

Energian käytön tehokkuuden näkökulmasta kuluttajalle suunnattuja energian käytön 
hallintataitopalveluja pitäisi voida kehittää. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 1 7 3,1 3,48 Väitteen kanssa oltiin jokseenkin samaa mieltä.  On kuitenkin 
syytä selittää tarkemmin mitä energian käytön 
hallintataitopalvelut tarkoittavat.  Sähköyhtiöissä on satsattu jo 
hallintataitopalveluihin erilaisin nimikkein kuten "sähkötohtori". 

KL 0 3 3   Suositellaan käytön tehokkuuden nostamista, mutta 
busineksen tekoon tietojen käyttäminen on syytä suhtautua 
varauksellisesti. 

VL 3 6 3,7   Energian säästötarve on yksiselitteisen välttämätöntä 

GL 0 1 3     

VI 0 2 3,5     

MU 0 6 4   Muut olivat täysin samaa mieltä väitteen kanssa nähden mm. 
seuraavia menetelmiä 
* käyttötekniset parannustoimenpiteet 
* kulutusseuranta 
*  bech-markkaus 
*  täsmätietokampanjat sekä 
*  kuluttajalle suoraan suunnattu ohjeistus 

Mitä etuja olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti laillisten palveluntarjoajien käytössä? 

SL * Edellä mainittuja palveluita olisi mahdollisuus luoda, tosin sähkön siirtäjäkin voisi niitä 
kehitellä. Tässä todennäköisesti törmätään kuitenkin resurssipulaan.   
* Palvelumarkkinan synnyttäminen ohjaisi kilpailun kautta tehokkaisiin ratkaisuihin. 
* sovitaan menettelytavoista 

KL * Kun reaaliaikaiset tiedot ovat asiakkaalla datana standardi formaatissa, voi asiakas 
antaa kulutustietoja ja kilpailuttaa palveluntarjoajia niin kuin haluaa  
* Tekniikan kehittyessä mittaustiedon keruu- ja käsittelylaitteita voivat hallinnoida 
asiakkaat itse. 
* Etua olisi lähinnä niille kaupallisille rahastajille 

VL * Palveluntarjoajat voisivat suunnata tiedotuksensa / palvelunsa parhaiten vaikuttavaan 
suuntaan. 

GL   

VI * Olisi hyvä, jos tarjolla olisi palvelu, jossa energiataloudellisia korjauksia suoritetaan 



Energianhallintataitopalvelun edellytykset 18.3.2008 Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset                  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

41 

ottaen palkkioksi vain osa saavutetusta säästöstä. Tarjouksen tekeminen tällaisesta 
edellyttää dataa myös energiankäytöstä. 

MU * Katselmustoiminta helpottuisi ja tehostuisi merkittävästi (vaikutus voisi olla 
rakenteellinen ja todella suurikin), 
* Kulutus varmasti laskee,  
* Tietämys energiaa säästävästä tekniikasta lisääntyy, 
* Alan markkinat kehittyvät,  
* Alalle tulee laajemmin vientimahdollisuuksia, 
* Energiankulutusta voisi seurata reaaliajassa ja puuttua mahdollisiin poikkeamiin heti, 
* Loppukäyttäjän ja kansantalouden etu kysyntäjouston kautta, 
* Laajemmat ja vertailtavammat tilastot olisivat saatavilla ennusteiden laatimiseksi, 

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 

Energiamittaustieto yhteisessä palvelutietokannassa mahdollistaa uusia liiketoimintoja uusille 
palvelun tarjoajille 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 1 7 3,1 3,32 Väitteen kanssa oltiin jonkin verran samaa mieltä, kunhan 
ainakin seuraavat asiat huomioitaisiin: 
*Kuka viime kädessä maksaa lystin ja kenen vastuulla olisi 
mittaukset? Nyt laki sanoo, että verkkoyhtiö vatsaa 
mittauksista. Tämä laki tulisi ensin muuttaa. 
* mikäli EMV hyväksyy kustannukset jakeluverkkoyhtiölle 
* entä KL ja vesi? 

KL 1 2 4   Oltiin täysin samaa mieltä, kunhan voitaisiin kontrolloida 
kuluttajalle toimitettavan tiedon oikeellisuus 

VL 2 7 3,3   Asiasta kiinnostuneita varmasti löytyy 

GL 0 1 3     

VI 0 2 3     

MU 0 6 3,5   Oltiin lähes samaa mieltä, kunhan uusia toimijoita on 
tarpeeksi, jotta muodostuu aito kilpailutilanne 

Näkemykseni mukaan on mahdollista, että energiamittaustiedot voidaan toimittaa yhteiseen 
palvelutietokantaan, josta niitä voidaan hyödyntää kaupallisessakin mielessä 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 0 8 3 3,00 Väitteen kanssa oltiin jokseenkin samaa mieltä muistaen, että  
* Ilman asiakkaan lupaa ei voida luovuttaa yhteisiin 
mittaustietokantoihin tietoja. 
* ei kuitenkaan yksilöitynä 
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* laki saatava kuntoon sekä 
* kustannusjaosta sovitaan 

KL 0 3 2,7   Oltiin jonkin verran erimieltä, koska asiakasta voidaan johtaa 
väärin perustein luokitelluksi 

VL 4 5 2,4   * kai se on mahdollista 

GL 0 1 3     

VI 0 2 3   Olisiko mahdollista saada jollakin muulla tavalla halvemmalla 

MU 0 6 3,7   Voisi löytyä myös muita vaihtoehtoja kuten; 
* Alueelliset datapankit yhden massiivisen sijaan 

Mittaustiedosta voidaan kehittää myytävä tuote 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 1 7 2,9 3,14 Perusdatalle ei paljon arvoa 

KL 1 2 4   Täysin samaa mieltä, mutta kenelle myytäisiin 

VL 5 4 3,3   saattaa olla 

GL 0 1 4   Täysin samaa mieltä 

VI 0 2 1,5   Lähes eri mieltä 

MU 0 6 3,5   Lähes samaa mieltä, mutta kysymys on kustannuksista ja 
niiden jakautumisesta 

Laskutusmittareiden (Sähkö, lämpö, vesi, kaasu) keräämää tietoa pitäisi voida käyttää myös 
vapaasti tarjottavina energian hallintataitopalveluina. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 1 7 3,3 2,92 Oltiin jokseenkin samaa mieltä kunhan laki saadaan 
kohdalleen - verkkoyhtiö vastaa mittauksista 

KL 0 3 2,3   Oltiin jokseenkin erimieltä väärinkäytösten takia 

VL 4 5 2,4   44 % ei osannut vastata ja muut olivat jokseenkin eri mieltä 

GL 0 1 2     

VI 0 2 3     

MU 0 6 3,3   Oltiin jokseenkin samaa mieltä, mutta esille nousi jälleen 
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maksupolitiikka 

Energiansäästötavoitteiden aikaansaamiseksi Energialaitosten, kuluttajajärjestöjen, 
tietosuojavaltuutetun sekä palveluntuottajien pitäisi yhdessä miettiä mittaustiedon 
hyödynnettävyyttä. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 2 6 3,3 3,60 Tähän ei ole mitään esteitä, mutta löytyykö ratkaisu tästä 
neuvottelupöydästä 

KL 0 3 3,3   Näin pitää tapahtua 

VL 2 7 3,6   Energian säästäminen on tänään tärkeää ja huomenna vielä 
tärkeämpää. 

GL 0 1 4     

VI 0 2 3,5     

MU 0 6 4   Kyllä, nopeuttaisi kehitystä, jos syntyisi valtakunnallinen 
suositus esim. KTM:n taholta, kokonaisuus ratkaisee 

Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada liiketoiminnan kehittämiseksi, niin mitä 
mahdollisuuksia se antaisi? Mitkä ovat liiketoimintamahdollisuudet kansallisesti ja 
kansainvälisesti EU - alueella? 

SL * Mahdollisuuksia rikollisiin toimiin ja kiristykseen 
* Pienentää kokonaiskustannuksia 
* Kiinteistöjen ja teollisuuden energiatehokkuus lisääntyisi teknisten ratkaisujen vuoksi.  
* Teknologian kehitys nopeutuisi kysynnän lisääntyessä.  
* Parhaat kaupalliset ratkaisut olisivat ennen pitkää vientikamaa. 
* HUOM. Kotimarkkina tulisi olla ensin olemassa. 

KL * Kiinteistössä oleva yritys hyötyy 

VL   

GL   

VI   

MU * Palveluliiketoimintaa (yhden miehen yrityksistä konsulttitoimistoihin)  
* Kansallisesti a) teollisuuden toimialajärjestöjen energiatehokkuussopimusten 
energiatehokkuuden parantamisvelvollisuuden täyttäminen  
* Voisikohan helpottaa energiapalveludirektiivin täytäntöönpanoa ja seurantaa kotitalous 
ja muilla pienasiakassektoreilla??? 
* Jos pystymme Suomessa etenemään kehityksen/palvelutuotannon kärjessä merkittävien 
talotekniikkayritysten kanssa niin liikevaihdon voi arvioida olettamalla kerrostalon (liike- tai 
asuintalo) maksavan energiansäästöhyötyä tuovasta energianhallintapalvelusta vaikkapa 
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hyvin varovasti arvioiden 500 €/a.  Näin saataisiin markkinoiden kooksi Suomessa 25–50 
M€ tai Euroopassa 500 - 1000 M€ lisäksi kiinteistötekniikan alamarkkinat  
*  Mahdolliset uudet innovaatiot olisivat nopeammin hyödynnettävissä 

Millä perustein laskutusmittaustieto voitaisiin vapauttaa palveluntarjoajien käyttöön 

SL * Kustannusjako asiakkaan, verkkoyhtiön ja palveluntuottajan välillä. 
* Asiakkaan suostumuksella 

KL * Asiakkaan ja laitoksen yksilöidyn kirjallisen suostumuksen perusteella ja korvausta 
vastaan. 

VL * Pitäisi selvittää, onko siinä lainsäädännöllisiä taikka muita esteitä. 
* Ostajan ja myyjän yhteisellä suostumuksella. 

GL   

VI * Ainakin silloin, kun asiakas haluaa kehittää energiatehokkuutta, tulisi tiedon olla 
käytettävissä. 
* Myyjällä ja verkko-operaattorilla voisi myös olla velvollisuus saattaa data avoimessa 
muodossa palveluntarjoajille. 

MU * Sopimalla pelisäännöistä siten, että mahdolliset haittavaikutukset ja kuluttajien 
tietosuojaongelmat ratkaistaan. 
* Riittää kun joku taho kontrolloi tietoon käsiksi pääsevien tahojen liiketoimintojen 
kunniallisuutta ja palvelutasoa. 

LIIKETOIMINNALLISET UHAT 

Kulutustieto on loukkaamatonta ja luottamuksellista! 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   

SL 0 8 3,1 2,82 Sähköpuolella oltiin väittämän kanssa lähes samaa mieltä 

KL 0 3 3,7   Kl-puolella oltiin voimakkaimmin samaa mieltä 

VL 2 7 2,6   Vesilaitoksella oltiin hiukan eri mieltä 

GL 0 1 3     

VI 0 2 3   Viranomainen tahtoi selkeyttää sanaa "loukkaamaton" 

MU 0 6 2,2   Ohjelmallisesti yksilötietoja voitaisiin suodattaa. 

Mittaustietoja luovuttamalla voitaisiin niitä käyttää vääriin tarkoituksiin 

Rooli EOS Vast Ka P Ka   
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SL 0 8 2,8 2,75 Oltiin jokseenkin eri mieltä 

KL 0 3 3,7   Jokseenkin samaa mieltä, koska KL-lukemassa vaaditaan 
ammattitaitoa 

VL 1 8 2,8   Oltiin jokseenkin eri mieltä 

GL 0 1 4   Täysin samaa mieltä 

VI 0 2 2   Jos mahdollisuus on, niin kyllä joku joskus sen hyödyntää 

MU 0 6 2,3   Ilman pelisääntöjä tulee ongelmia ja tilanne vaatii uuden 
ajattelutavan 

Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada palveluliiketoiminnan kehittämiseksi, niin mitä uhkia se 
toisi mukanaan? 

SL * Rikollinen toiminta 
* Energiayhtiöt joutuvat maksumiehiksi, kuten ovat joutuneet vapaan sähkökaupan 
maksumiehiksi, kaikki vastuut ja kustannukset on siirretty verkkoyhtiöille. 
* Epäreilua kilpailuetua jollekin myyjälle? 
* Naapurin kulutustietojen tietäminen voisi tässä kateuden maassa olla hyvä säästöön 
motivoija. 

KL * Palveluntarjoajat alkaisivat häiritä kansalaisia sankoin joukoin 
* Asiakkaiden painostus 
* Valvonta 
* Pakkorahastus 
* Uudet yhteiskunnalliset velvoitteet 

VL   

GL   

VI   

MU * Häirintä ja rikollinen käyttö 
* Turhaa markkinointia kuluttajille 
* Kiristyvä kilpailu asiakkaista 

PALVELUT JA T&K TARPEET 

Minkälaisia palveluja (tällä hetkellä), joiden perustana mittauslukematieto, yhtiönne tarjoaa 
yksityisasiakkailleen? 
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SL * Kulutuksen aikajakautuma laskutuksen selvityksessä 
* Yksityiskohtaista sähköenergian kulutustietoa. 
* Kaikki sen mistä on kysyntää, turhan kysynnän herättäminen ei ole energian säästöä 
vaan sillä ratsastamista 
* Ei mitään 
* Analyysejä kulutuksesta isoille asiakkaille. Ts. kulutusaikasarjat, pysyvyyskäyrät yms. 
* Sähkölämmitysneuvonta -pienasiakkaiden kulutuksen analysointi -säästövinkkejä 
asiakaslehdessä -palauteraportti laskutuksen yhteydessä 

KL * Kysynnän mukaista neuvontaa kulutuskäyttäytymisen muutoshalukkaille. 
* Kulutus- ym. raportit vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin. 

VL * Web-pohjainen kulutustietojen seuranta. 
* tasauslaskutus 

GL   

VI   

MU * Välitämme energiakatselmuksia ja -analyysejä, jotka käyttävät laajasti toteutuneita 
asiakkaan energian vuosikulutustietoja (lämpö, sähkö, polttoaineet). Tietoja täydennetään 
lyhytaikaisilla energiamittaustiedoilla (vuorokausi - viikko) sekä hetkellisillä teho-, 
virtaama- ja lämpötilatiedoilla 
* Ei mitään tällä hetkellä. Jos tilastot olisivat käytössä, välittäisimme energian säästöön 
kannustavaa tietoa. 
* Kiinteistösegmentille kehitetyt Alamittaus- ja Energianseurantapalvelut niihin liittyvine 
(osin kehitteillä olevine) raportointipalveluineen. Mittaustekninen konsultointi ja 
etäluentapalvelut 
* Vesilaskut. Mahdollisesti erillisinä pyydetyt kulutusselvitykset saa puhelimitse, faksilla, 
sähköpostin liitteinä tai erillisselvityksinä. 

Minkälaisia tutkimus- ja kehitystarpeita voisitte mainita mittaustiedon hyödyntämisestä kuluttajan 
energiansäästön perustana?  

SL * Mittaustietoja suurempi ongelma on kiinteistöjen tietojen vajavaisuus ja sopivien 
vertailussa käytettävien energiankäyttöön liittyvien tunnuslukujen puute. 
Energianmittaustietojen ohella ongelma on, ettei esim. virallisia ulkolämpötilamittaustietoja 
saa datana ilmaiseksi käyttöön. 

KL Asiakkaalle tulee tarjota yhteenvetoja vertailukulutuksiksi. Asiakas voi halutessaan tehdä 
johtopäätöksiä omasta kulutuskäyttäytymisestään. Tietojen vertailuun tulee olla aina 
tarjolla teknistä apua, joka voi myös auttaa virhetarkastelussa. 

VL * Vahinkojen ennaltaehkäisy / vahinkojen rajaaminen. 
* Reaaliaikaiset kulutustiedot 

GL   
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VI * Asiakasystävällisen yksinkertaisen reaaliaikaisen kuvan tarjoaminen rakennuksen 
kaikista energiankulutuksen osatekijöistä edellyttää teknistä kehittämistä. 

MU * mittaustietojen ajantasainen saatavuus, formaatti, kustannukset - alamittausten 
lisäämismahdollisuudet - mittaustiedon kuluttajakohtaisen tiedonkäsittelyn kehitys ja 
opastus - ohjaustoimenpiteiden opastus kuluttajille - toimenpiteiden vaikutusarviot, 
seurantatarve ja seurantamenetelmät 
* Voisimme tukea uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Energiatehokkuudelle on 
asetettu EU:ssa ja kansallisesti kovia tavoitteita ja tarvittaisiin kiireisesti hyviä mittareita ja 
indikaattoreita toiminnan toteuttamiseksi käytännön tasolla. Salaamalla mittaustietoa ei 
päästä eteenpäin. 
* Teknisten palvelukokonaisuuksien rakentaminen yhdessä kiinteistöalan automaatio-
osaajien kanssa. Tavoitteena ohjata kuormituksia energiankäytön/energian hintatiedon 
mukaisesti ja todentaa energiansäästötoimenpiteiden vaikutukset välittömästi. 
* Mittausyksiköiden tarkkuuden ja tarkistuksien valvonta ja selvitykset laitoksilta. 
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Liite 3 WEB - kyselyn yhteenveto kaikkien roolien 
kohdalta 

Taulukko 2 WEB - kyselyn yhteenveto kaikkien roolien kohdalta 

Taulukossa keltaisella on merkitty kvantitatiiviset kysymykset ja sinisellä avoimet kysymykset 

SL = Sähkölaitos (verkko/myynti) 

KL = Kaukolämpölaitos 

VL = Vesilaitos 

GL = Kaasulaitos 

VI = Viranomainen 

MU = Muu vaikuttaja 

Rooli = missä roolissa vastaava on vastannut 

EOS = ei osaa sanoa(kpl) 

Vast = Vastannut (kpl) 

Ka = Keskiarvo 

P Ka = painotettu, yhteinen keskiarvo 

NYKYTILA - TAHOT - EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT 

Tällä hetkellä energialaitosten ja vesilaitosten omistuksessa olevien mittareiden mittaustieto jää 
normaalisti myös niiden omistukseen. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 0 7 3 2,89 
KL 0 3 2,7   
VL 0 9 2,6   
GL 0 1 3   
VI 1 1 3   
MU 0 5 3,4   

Toimittaja puolella osittain samaa mieltä väittämän kanssa, 
mutta nähdään myös, että mittaustieto ei jää vain heidän 
omistukseensa, vaan se on myös asiakkaan käytössä, 
asiakkaan haluamalla tavalla.  Sähköpuolella mittarikanta on 
energiayritysten omistuksessa ja tämä antaa osaltaan tälle 
käytännölle oikeutuksen.  Kaukolämmön ja veden osalta ei 
yhtä selviä käytäntöjä kuin sähköpuolella.  Kaukolämmön 
puolella mittaustiedon omistajuus perustuu sopimukseen 
asiakkaan kanssa, mutta toimitustapoja on vielä Mitkä tahot (edistävät ja estävät) vaikuttavat laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen 

käyttöön? Nimeä tiedossasi olevat mittaustietopalveluja tarvitsevat asiakasryhmät ja mitä varten 
he tietoja tarvitsevat?   
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Edistävät tahot 
* Asiakasta laskuttavat tahot 
* Energianseurantapalveluja tarjoavat osapuolet 
* Kiinteistöjen omistajat, käyttäjät, huoltoyhtiöt jne. 
* Vuokrakiinteistöt, julkiset tahot, omakotiasujat 
* Asiakkaat, joiden on hallittava suuria määriä mittaustietoja, esim. kunta, vuokrataloja 
hallinnoivat, yms. 
* Tiedonkeruujärjestelmien myyjät ja esim. isännöitsijä toimistot  
* Viranomaiset, koska tavoitteena on, että jokaisessa rakennuksessa olisi reaaliaikainen näyttö, 
joka kertoo yksinkertaisesti energian kulutuksesta ja tuotannosta sekä poikkeamista normaalista 
(tai tavoitteista).  
* Käyttäjä tarvitsee mittaustietoa, ja EU varmaan jonain päivänä vaatii tällaista järjestelyä. 
* Mittarivalmistajat ja mittaustietojärjestelmiä tuottavat tahot, kuitenkin sielläkin tuntuu olevan 
päällä vaatimus, että heidän pitäisi saada itselleen ilmainen pääsy mittaustietoihin vedoten 
edistävänsä energiansäästöä ja vapaata sähkökauppaa.  
* Osa energiayrityksistä kehittää omistamaansa mittarikantaan liittyviä raportointi- yms. palveluja.  
Estävät tahot 
* Kyselyn perusteella ei voi nimetä varsinaisesti estävää tahoa, mutta kylläkin toimittajatason 
asenteissa on parantamisen varaa.  Pelkoa näyttää olevan erityisesti kustannusten syntymisestä 
ja siitä, että saadaanko ne laskutetuksi asiakkailta.  Minkäänlaista riskiä ei haluttaisi ottaa 
palvelujen kehittämiseksi.  Esteenä on näköalattomuus eli ei ole kartoitettu eikä annettu 
mahdollisuutta asiakkaille mittaustietietopalveluihin, koska ei nähdä liiketoimintamahdollisuutta ja 
siksi ei sitä ryhdytä kehittämään. Näyttää siltä, että tehdään vain se minkä laki velvoittaa.  
 
Mittaustietopalveluja tarvitsevat asiakasryhmät tar peen perusta 
* Asiakkaan konsultit energianseurantaraportteja varten 
* Viranomaiset esim. Rikostutkintaa varten 
* AMR:n yleistyessä mittausdataa käytetään varmasti kaikissa asiakasryhmissä 
energiatehokkuuteen tähtäävissä tarkoituksissa - sekä teknisten ratkaisujen että asiakkaiden 
itseohjaavuutta tavoiteltaessa. 
* Loppuasiakkaat tulevat vaatimaan itselleen ja raportointipalvelun tuottajalleen omistusoikeutta 
vähintään laskutuksen perusteena oleviin mittaustietoihin. 

Kuka omistaa energiankulutuksen mittaustiedon? Mihin tämä omistajuus perustuu?  

  Sähköpuolella verkonhaltijoiden velvollisuutena on järjestää sähköenergian mittaus sekä 
mittaustiedon keruu ja säilyttäminen.  Verkonhaltija omistaa kerätyn mittausdatan ja se toimittaa 
sen sähkökaupan osapuolille menettelytapaohjeiden mukaan. Mittausdata on verkonhaltijan 
omaisuutta.  Tämä on yksi sähkömarkkinalaissa verkonhaltijoille asetetuista velvoitteista.    Osa 
vastaajista katsoi myös, että asiakas on mittaustiedon omistajataho ja että omistajuus perustuu 
asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen.  Tämä mukaisesti kummankin osapuolen 
yhteisellä sopimuksella mittaustieto voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle.  Vesilaitoksella ja 
asiakkaalla on liittymis- ja käyttösopimus. Sopimuksessa käsitellään mittausta ja mittaustietoja, 
tosin tiedon omistusasiaa ei ole yksilöity.  Arvio on, että asiakkaalla on keskeinen rooli 
laskutustietojen omistamisen ja julkistamisen suhteen.  Lisä väriä omistajuusnäkökulmaan tuo 
käsitys, että sopimusperusteisesti myyjä asettaa käyttöön mittarinsa ja saa siitä tulokset. 
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Omistajuus ei tarkoita, ettei rakennuksen haltija voisi käyttää tietoa maksutta ja ilman erityistä 
lupaa, koska se on sopimuksen relevantti osa.  Käsityksenä on lisäksi, että omistajuus perustuu 
vanhaan käytäntöön el mittarin asentaneelle energiayritykselle ja tietosuojasäädöksiin.  
Perusteena Energiayritys omistaa mittarit, mutta loppuasiakas maksaa aina laskussaan kaikki 
investoinnit, myös mittarin.  

NYKYTILA TEKIJÄT - EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT 

Kulutustietojen reaaliaikainen saaminen helpottaisi ja parantaisi suuresti yhteiskunnan 
velvoittamien energiansäästösopimusten kulutusseurantaa ja toimenpiteiden vaikutusten 
arviointia. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 1 6 3,2 3,16 

KL 0 3 2   
VL 1 8 3,4   
GL 0 1 3   
VI 0 2 3   
MU 0 5 3,6   

Yleisesti ottaen ollaan jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
kulutustietojen reaaliaikainen saaminen helpottaa ja parantaisi 
suuresti yhteiskunnan velvoittamien 
energiansäästösopimusten kulutusseurantaa ja toimenpiteiden 
vaikutusten arviointia. Toisaalta tunnetaan voimattomuutta 
"mitä pitäisi tehdä", jottei tehtäisi vääriä johtopäätöksiä ja 
ollaanko valmiita vähäisiin säätöihin.  Myös käsitteitä pitää 

Kulutustietojen (esim. tuntidata vuodelta) saaminen auttaa ratkaisevasti energia-auditointien 
suorittamista ja tarkkuutta sekä lisää loppukäyttäjäasiakkaan tietoisuutta omasta kulutuksestaan. 

SL 0 7 2,7 3,00 YHTEINEN ANALYYSI 

KL 0 3 2,3   
VL 1 8 3,4   
GL 0 1 3   
VI 1 1 4   
MU 0 5 3   

Väitteen kanssa oltiin jokseenkin samaa mieltä, mutta uskoa 
vähensi kuitenkin kuluttajien kyky ymmärtää asioita ja että 
hyödykkeet ovat vielä tällä hetkellä liian halpoja. 

Ulkopuolinen palveluntarjoaja ei saa vapaasti ja laajamittaisesti hankituksi mittarilukutietoja 
palvelujensa kehittämisen pohjaksi 

SL 1 6 1,8 2,95 YHTEINEN ANALYYSI 

KL 1 2 2,5   
VL 1 8 3,4   
GL 0 1 4   
VI 2       
MU 1 4 3,8   

Vastaajien keskuudessa oltiin jokseenkin samaa mieltä 
yleisesti ottaen, mutta suurimmat erot tulivat sähköpuolen ja 
muiden välillä, koska sähköpuolella ollaan pisimmällä 
automaattisessa mittariluvussa.  Ilmaiseksi dataa ei haluta 
antaa ja kaukolämpöpuolen sekä vesipuolen asiantuntijat 
kaipaavat tietoa ulkopuolisesta palvelutarjonnasta.  Myös Näkemällä reaaliaikaisen kulutuksensa, kuluttaja voi muuttaa energian käyttötottumuksiaan 

vähemmän kuluttavaan suuntaan. 

SL 0 7 2 3,08 YHTEINEN ANALYYSI 

KL 0 3 2,7   
VL 1 8 3,6   

Tämän väitteen kanssa sähkö- ja kaukolämpötoimittajat 
katsoivat, että kuluttajilla ei ole kykyä ja mielenkiintoa muuttaa 
energian kulutustottumuksiaan, kun taas muut olivat väitteen 
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GL 0 1 3   
VI 0 2 3,5   
MU 0 5 3,8   
Nykyinen laskutuspa ei anna kuluttajalle mahdollisuutta reagoida kulutukseensa reaaliajassa. 

SL 0 7 2,3 3,04 YHTEINEN ANALYYSI 

KL 0 3 2,7   
VL 1 8 3,1   
GL 0 1 4   
VI 0 2 3,5   
MU 0 5 3,8   

Vastaajat keskimäärin olivat väitteen kanssa jokseenkin 
samaa mieltä, kunhan halukkuutta löytyy, niin ratkaisujakin 
löytyy vaikka niitä ei heti olla valmiita miettimään. 

Verkonhaltijalla/mittarin omistajalla ei ole oikeutta luovuttaa asiakkaita koskevia mittaustietoja, 
ellei asiakas ole antanut valtuutusta 

SL 1 6 4 3,84 YHTEINEN ANALYYSI 

KL 0 3 4   
VL 0 9 3,8   
GL 0 1 4   
VI 0 2 3,5   
MU 1 4 3,8   

Yleisesti ottaen oltiin väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja 
vedottiin niin sähkömarkkinalainsäädäntöön kuin 
tietosuojalakiinkin.  Tilastointitarkoituksiin mittaustietoa pitäisi 
saada vapaasti käyttöön. 

Tietosuojalaki on energian käytön hallintataitopalvelujen kehittämisen este 

SL 2 5 2,4 2,33 YHTEINEN ANALYYSI 

KL 1 2 1   
VL 6 3 2,3   
GL 0 1 3   
VI 1 1 1   
MU 2 3 3,3   

Yleisesti ottaen oltiin jokseenkin eri mieltä, mutta lain tulkintaa 
pitäisi selkeyttää, jotta asiasta saataisiin varmempaa tietoa.  
44 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa.  

Mittaustiedon omistajuus tulisi ratkaista siten, että niiden saanti ja hyödyntäminen on mahdollista 
kaikkiin laillisiin energianhallintataitopalveluihin, jollakin kustannuksella. 

SL 0 7 3,1 2,90 YHTEINEN ANALYYSI 

KL 1 2 1,5   
VL 4 5 2,4   
GL 0 1 3   
VI 0 2 3,5   
MU 1 4 3,5   

Yleensä oltiin väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.  
Ristiveto syntyi kaukolämpötoimittajien veden toimittajien 
välillä suhteessa muihin vastaajiin.  Huomiota herätti tässäkin 
väitteessä se, että "EOS" vastaajia oli 22 % 

Mitkä tekijät /estävät ja edistävät) vaikuttavat laskutusmittareiden mittaustiedon kaupalliseen 
käyttöön? 
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SL         Estäviä tekijöitä ovat yleisesti mittausteknologian 
kehittymättömyys sekä kustannusten jako.  Lisäksi 
arviolaskutus, joka ei anna riittävän nopeata palautetta.  
Lisäksi asenteet kuten;  
* omistaja päättää  
* energialaitokset joutuvat kuitenkin maksumieheksi  
* teknologia kehittymättömyydestä johtuva virheinvestointi ja 
sen kalleus 
* lainsäädäntö ja toteutuneet sopimukset 
* mittaustiedon omistajuus 
* toimiva malli pitäisi kehittää 

Mitä tietosuojalaki sanoo mittaustietojen saatavuudesta? Mielipiteesi! 

SL         Yhteenvetona voidaan todeta, että asiasta ei ole yksimielistä 
tietoa, joten se pitää selvittää. 

HAITAT 

Energian ja veden mittaustiedon vapaa saatavuus loukkaa yksilön intimiteettisuojaa. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 0 8 3 2,93 
KL 0 3 3,7   
VL 1 8 3,1   
GL 0 1 3   
VI 0 2 2   
MU 0 6 2,5   

Yleisesti ottaen oltiin väitteen kanssa jokseenkin samaa 
mieltä, mutta perustelut vaihtelivat; 
* sarkasmia,  
* naapurihäirintää 
* Sopimukset 
Mielenkiintoista on todeta myös se, ettei vapaa saatavuus 
loukkaa intimiteettisuojaa, kunhan huolehditaan siitä, että ei 
rikota lakia eikä yhdistetä yksittäisiin henkilöihin. 

Verotietojen julkisuus loukkaa yksilön ja yrityksen intimiteettisuojaa 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 1 7 2,9 2,78 
KL 0 3 2,7   
VL 1 8 3,1   
GL 0 1 3   
VI 0 2 2   
MU 0 6 2,5   

Kysymys oli vertailukohteen provosoiva.  Väitteen mukaan 
oltiin jokseenkin samaa mieltä.  Kuitenkin ne ovat olleen 
julkisia jo vuosikausia ja sen kanssa on opittu elämään. 

Mittaustieto on yksityistä ja kaupallisesti arkaluontoista tietoa. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 0 8 2,8 2,66 
KL 0 3 3   

Yleisesti ottaen nähtiin hyödyt haittoja suuremmiksi, joskin 
mittaustieto pidettiin jonkin verran arkaluontoisena tietona, 
varsinkin teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. 
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VL 0 9 2,9   
GL 0 1 2   
VI 0 2 2,5   
MU 0 6 2,2   

Mitä haittaa olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti laillisten palveluntarjoajien käytössä. 

Yleisesti ottaen haittatekijöinä pidettiin, 
* Tietosuojaa 
* Kustannuksia 
* Kustannusjakoa 
* Perittävän palvelun hinta 
* Sopimuksia 
* Oikeuden hakeminen yksityiselle kuluttajalle on usein kohtuuttoman raskasta 
* Julkisuun esimerkiksi joutuminen median kynsiin 

* Tietoa käytettäisiin profiloimaan ihmisiä. Yhdessä muiden profilointitietojen kanssa voitaisiin 
saada yksilöä loukkaavan tarkka kuva yksilöstä 
* Tiedon joutuminen rikollisiin käsiin 
* Rajanveto laillisen ja laittoman tarjoajan välillä 
* Pelisäännöt pitää sopia 

EDUT 

Toteutuneen sähkön, lämmön ja veden kulutustietojen välitön saaminen luo asukkaalle motiivin ja 
mahdollisuuden verrata kulutustaan aikaisempaan ja parantaa kulutuskäyttäytymistään tai 
tekniikkaansa. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 0 8 2,9 3,43 
KL 0 3 3   
VL 1 8 3,8   
GL 0 1 3   
VI 0 2 3,5   
MU 0 6 4   

Väitteen kassa oltiin lähes samaa mieltä, vaikka epäiltiin, 
kokemukseen vedoten, että kuluttajat eivät ole kiinnostuneita 
kulutuksesta.  Tässä siis katsotaan taaksepäin eikä eteenpäin. 

Energian käytön tehokkuuden näkökulmasta kuluttajalle suunnattuja energian käytön 
hallintataitopalveluja pitäisi voida kehittää. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 1 7 3,1 3,48 
KL 0 3 3   
VL 3 6 3,7   
GL 0 1 3   
VI 0 2 3,5   

Väitteen kanssa oltiin jokseenkin samaa mieltä ja saatiin 
suositukseksi seuraavia toimenpiteitä:  
seuraavia menetelmiä 
* käyttötekniset parannustoimenpiteet 
* kulutusseuranta 
*  bech-markkaus 
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MU 0 6 4   

Mitä etuja olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti laillisten palveluntarjoajien käytössä? 

Nyt nähtiin etujakin aivan toisella tavalla.  Tärkeimmät olivat seuraavat edut ja havainnot; 
* Palveluita olisi mahdollisuus luoda, tosin sähkön siirtäjäkin voisi niitä kehitellä.  
* Palvelumarkkinan synnyttäminen ohjaisi kilpailun kautta tehokkaisiin ratkaisuihin. 
* sovitaan menettelytavoista 
* Kun reaaliaikaiset tiedot ovat asiakkaalla datana, standardi formaatissa, voi asiakas antaa 
kulutustietoja ja kilpailuttaa palveluntarjoajia niin kuin haluaa  
* Tekniikan kehittyessä mittaustiedon keruu- ja käsittelylaitteita voivat hallinnoida asiakkaat itse 
* Palveluntarjoajat voisivat suunnata tiedotuksensa / palvelunsa parhaiten vaikuttavaan suuntaan. 
* Olisi hyvä, jos tarjolla olisi palvelu, jossa energiataloudellisia korjauksia suoritetaan ottaen 
palkkioksi vain osa saavutetusta säästöstä. Tarjouksen tekeminen tällaisesta edellyttää dataa 
myös energiankäytöstä. 
* Katselmustoiminta helpottuisi ja tehostuisi merkittävästi (vaikutus voisi olla rakenteellinen ja 
todella suurikin) 
* Kulutus varmasti laskee  
* Tietämys energiaa säästävästä tekniikasta lisääntyy. 
* Alan markkinat kehittyvät. 
* Alalle tulee laajemmin vientimahdollisuuksia. 
* Energiankulutusta voisi seurata reaaliajassa ja puuttua mahdollisiin poikkeamiin heti. 
* Loppukäyttäjän ja kansantalouden etu kysyntäjouston kautta. 
* Laajemmat ja vertailtavammat tilastot olisivat saatavilla ennusteiden laatimiseksi. 

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 

Energiamittaustieto yhteisessä palvelutietokannassa mahdollistaa uusia liiketoimintoja uusille 
palvelun tarjoajille 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 1 7 3,1 3,32 
KL 1 2 4   
VL 2 7 3,3   
GL 0 1 3   
VI 0 2 3   
MU 0 6 3,5   

Yleisesti ottaen väitteen kanssa oltiin lähes samaa mieltä, 
kunhan kustannuksista sovitaan ja syntyy aito kilpailutilanne 

Näkemykseni mukaan on mahdollista, että energiamittaustiedot voidaan toimittaa yhteiseen 
palvelutietokantaan, josta niitä voidaan hyödyntää kaupallisessakin mielessä 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 0 8 3 3,00 
KL 0 3 2,7   
VL 4 5 2,4   
GL 0 1 3   
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VI 0 2 3   
MU 0 6 3,7   
Mittaustiedosta voidaan kehittää myytävä tuote 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 1 7 2,9 3,14 
KL 1 2 4   
VL 5 4 3,3   
GL 0 1 4   
VI 0 2 1,5   
MU 0 6 3,5   

Sähköpuolen edustajat ja virkamiehet olivat erimieltä 
väitteestä, kun taas muut näkivät mahdollisuuksia, kunhan 
markkinat selvitettäisiin. 

Laskutusmittareiden (Sähkö, lämpö, vesi, kaasu) keräämää tietoa pitäisi voida käyttää myös 
vapaasti tarjottavina energian hallintataitopalveluina. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 1 7 3,3 2,92 
KL 0 3 2,3   
VL 4 5 2,4   
GL 0 1 2   
VI 0 2 3   
MU 0 6 3,3   

Oltiin jokseenkin samaa mieltä, mutta esille nousi jälleen 
maksupolitiikka ja väärinkäytösten mahdollisuus 
* vesikannan web-palveluista olisi mahdollista saada kyseinen 
sovellus 

Energiansäästötavoitteiden aikaansaamiseksi Energialaitosten, kuluttajajärjestöjen, 
tietosuojavaltuutetun sekä palveluntuottajien pitäisi yhdessä miettiä mittaustiedon 
hyödynnettävyyttä. 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 2 6 3,3 3,60 
KL 0 3 3,3   
VL 2 7 3,6   
GL 0 1 4   
VI 0 2 3,5   
MU 0 6 4   

Yleisesti ottaen oltiin väitteen kanssa lähes samaa mieltä ja 
nähtiin energian säästämisen tärkeys.  Valtakunnallinen 
suositus voisi nopeuttaa ratkaisun syntymistä 

Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada liiketoiminnan kehittämiseksi, niin mitä 
mahdollisuuksia se antaisi? Mitkä ovat liiketoimintamahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti 
EU - alueella? 
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* Teknologian kehitys nopeutuisi kysynnän lisääntyessä.  
* Parhaat kaupalliset ratkaisut olisivat ennen pitkää vientikamaa. 
* Palveluliiketoimintaa (yhden miehen yrityksistä konsulttitoimistoihin)  
* Kansallisesti a) teollisuuden toimialajärjestöjen energian käytön tehokkuussopimusten 
parantamisvelvollisuuksien täyttäminen b) Voisikohan helpottaa energiapalveludirektiivin 
täytäntöönpanoa ja seurantaa kotitalous ja muilla pienasiakas-sektoreilla? 
* Jos pystymme Suomessa etenemään kehityksen/palvelutuotannon kärjessä merkittävien 
talotekniikkayritysten kanssa niin liikevaihdon voi arvioida olettamalla kerrostalon (liike- tai 
asuintalo) maksavan energiansäästöhyötyä tuovasta energianhallintapalvelusta vaikkapa hyvin 
varovasti arvioiden 500 €/a.  Näin saataisiin markkinoiden kooksi Suomessa 25–50 M€ tai 
Euroopassa 500 - 1000 M€ lisäksi kiinteistötekniikan alamarkkinat  
* Mahdolliset uudet innovaatiot olisivat nopeammin hyödynnettävissä 

Millä perustein laskutusmittaustieto voitaisiin vapauttaa palveluntarjoajien käyttöön 

* Kustannusjako asiakkaan, verkkoyhtiön ja palveluntuottajan välillä. 
* Asiakkaan suostumuksella 
* Pitäisi selvittää, onko siinä lainsäädännöllisiä taikka muita esteitä. 
* Ainakin silloin, kun asiakas haluaa kehittää energiatehokkuutta, tulisi tiedon olla käytettävissä 
* Myyjällä ja verkko-operaattorilla voisi myös olla velvollisuus saattaa data avoimessa muodossa 
palveluntarjoajille 
* Riittää kun joku taho kontrolloi tietoon käsiksi pääsevien tahojen liiketoimintojen kunniallisuutta 
ja palvelutasoa 

LIIKETOIMINNALLISET UHAT 

Kulutustieto on loukkaamatonta ja luottamuksellista! 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 0 8 3,1 2,82 
KL 0 3 3,7   
VL 2 7 2,6   
GL 0 1 3   
VI 0 2 3   
MU 0 6 2,2   

Yleisesti ottaen oltiin väittämän kanssa jokseenkin samaa 
mieltä 

Mittaustietoja luovuttamalla voitaisiin niitä käyttää vääriin tarkoituksiin 

Rooli EOS Vast Ka P Ka YHTEINEN ANALYYSI 

SL 0 8 2,8 2,75 
KL 0 3 3,7   
VL 1 8 2,8   
GL 0 1 4   
VI 0 2 2   
MU 0 6 2,3   

Yleisesti ottaen ei oltu aivan samaa mieltä, eikä löydetty syytä 
miten niitä voitaisiin käyttää vääriin tarkoituksiin.  Pelisäännöt 
on kuitenkin hyvä olla olemassa. 

Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada palveluliiketoiminnan kehittämiseksi, niin mitä uhkia se 
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toisi mukanaan? 

* Rikollinen toiminta 
* Energiayhtiöt joutuvat maksumiehiksi 
* Epäreilua kilpailuetua jollekin myyjälle? 
* naapurin kulutustietojen tietäminen voisi tässä kateuden maassa olla hyvä säästöön motivoija. 
* Palvelun tarjoajat alkaisivat häiritä kansalaisia sankoin joukoin 
* Asiakkaiden painostus 
* Valvonta 
* Pakkorahastus 
* Uudet yhteiskunnalliset velvoitteet 
* Kiristyvä kilpailu asiakkaista 

PALVELUT JA T&K TARPEET 

Minkälaisia palveluja (tällä hetkellä), joiden perustana mittauslukematieto, yhtiönne tarjoaa 
yksityisasiakkailleen? 

Sähköpuolella on erilaisia palveluja, jotka tähtäävät laskun ymmärtämiseen kuten kulutuksen 
aikajakaumat, mutta on lisäksi yksityiskohtaisempaa palvelua varsinkin isoille asiakkaille kuten; 
kulutusaikasarjat ja pysyvyyskäyrät.  
 * Sähkölämmitysneuvonta -pienasiakkaiden kulutuksen analysointi -säästövinkkejä 
asiakaslehdessä -palauteraportti laskutuksen yhteydessä.  On myös sähkölaitoksia, joilla ei ole 
minkäänlaista palvelua. 
* Joiltakin vesilaitoksilta löytyy Web-pohjainen kulutustietojen seuranta. 
* Muiden vastaajien joukossa on palvelun tarjoajia, joilla on monenlaista palvelua kuten;  
* Energiakatselmuksia ja -analyysejä, jotka käyttävät laajasti toteutuneita asiakkaan energian 
vuosikulutustietoja (lämpö, sähkö, polttoaineet). Tietoja täydennetään lyhytaikaisilla 
energiamittaustiedoilla (vuorokausi - viikko) sekä hetkellisillä teho-, virtaama- ja lämpötilatiedoilla 
* Kiinteistösegmentille kehitetyt Alamittaus- ja Energianseurantapalvelut niihin liittyvine (osin 
kehitteillä olevine) raportointipalveluineen. Mittaustekninen konsultointi ja etäluentapalvelut 
* Vesilaskut. Mahdollisesti erillisinä pyydetyt kulutusselvitykset saa puhelimitse, faksilla, 
sähköpostin liitteinä tai erillisselvityksinä. 
* Ei mitään tällä hetkellä. Jos tilastot olisivat käytössä, välittäisimme energian säästöön 
kannustavaa tietoa. 

Minkälaisia tutkimus- ja kehitystarpeita voisitte mainita mittaustiedon hyödyntämisestä kuluttajan 
energiansäästön perustana?  
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* Mittaustietoja suurempi ongelma on kiinteistötietojen vajavaisuus ja sopivien vertailussa 
käytettävien energiankäyttöön liittyvien tunnuslukujen puute.  
* Energianmittaustietojen ohella ongelma on, ettei esim. virallisia ulkolämpötilamittaustietoja saa 
datana ilmaiseksi käyttöön. 
* Asiakkaalle tulee tarjota yhteenvetoja vertailukulutuksiksi. Asiakas voi halutessaan tehdä 
johtopäätöksiä omasta kulutuskäyttäytymisestään. Tietojen vertailuun tulee olla aina tarjolla 
teknistä apua, joka voi myös auttaa virhetarkastelussa. 
* Vesivahinkojen ennaltaehkäisy / vahinkojen rajaaminen. 
* Reaaliaikaiset veden kulutustiedot 
* Asiakasystävällisen yksinkertaisen reaaliaikaisen kuvan tarjoaminen rakennuksen kaikista 
energiankulutuksen osatekijöistä edellyttää teknistä kehittämistä. 
* Mittaustietojen ajantasainen saatavuus, formaatti, kustannukset - alamittausten 
lisäämismahdollisuudet - mittaustiedon kuluttajakohtaisen tiedonkäsittelyn kehitys ja opastus - 
ohjaustoimenpiteiden opastus kuluttajille - toimenpiteiden vaikutusarviot, seurantatarve ja 
seurantamenetelmät 
* Voisimme tukea uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Energiatehokkuudelle on asetettu 
EU:ssa ja kansallisesti kovia tavoitteita ja tarvittaisiin kiireisesti hyviä mittareita ja indikaattoreita 
toiminnan toteuttamiseksi käytännön tasolla. Salaamalla mittaustietoa ei päästä eteenpäin. 
* Teknisten palvelukokonaisuuksien rakentaminen yhdessä kiinteistöalan automaatio-osaajien 
kanssa. Tavoitteena ohjata kuormituksia energiankäytön/energian hintatiedon mukaisesti ja 
todentaa energiansäästötoimenpiteiden vaikutukset välittömästi. 
* Mittausyksiköiden tarkkuuden ja tarkistuksien valvonta ja selvitykset laitoksilta. 
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Liite 4     Teemahaastattelun kuvat ja keskustelute emat 
Energian ja veden laskutusmittareiden  

mittaustiedon käyttö palveluliiketoiminnassa? 

STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus 

Toimeksi saaneena; 

Tekn. Tri Eino Rantala, EKOSTO Oy 

e-mail:  eino.rantala@techagency.fi 

GSM:  0400 410835 

Upseerinkatu 3 C 

02600 Espoo 

Copyright EKOSTO Oy

Kuva 1:  Energian mittaustieto liiketoimintana: Nykyti la - Kuluttajakohtaisena

Palvelun tarjoaja
ASIAKASKOHTAISENA

Energian
hallintataitojen
kasvattaminen

Mittaustiedon jalostus
- Kiinteistön hoito

- Talotoimi

- Energiakonsultit jne .

Huoltokirja

Asiakas

PJ-verkon hälytykset

Laskutus 

Tilastot

Sähkön laatu

Energialaitos
vesilaitos

Sähkökauppa

Energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat, 

vähittäismyyntiyritykset 

Mittaustieto

Tuottaja
Palvelut

17.2.2008
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Copyright EKOSTO Oy

Kuva 2:  VISIO:  Energian käytön mittaustieto- ja hallintataitopalvelu

AsiakasMittaustieto /
jälkimittaus
Liiketoiminnan

perustana

Palvelun tarjoaja

Energian
hallintataitojen
kasvattaminen

Mittaustiedon jalostus
- Kiinteistön hoito
- Talotoimi
- Energiakonsultit yms. .

Huoltokirja

Energian mittaustietopalvelu

Energian käytön hallintapalvelu

Oman maksuliikenteen hallintapalvelu

Vertailutietopalvelu

Energian hallinnan tietotaidon palvelu

Energian säästön neuvontapalvelu

Palvelut

PJ-verkon hälytykset

Laskutus 

Tilastot

Sähkön laatu

Energialaitos
Vesilaitos

Sähkökauppa

Energian jakelijat, 

jakeluverkon haltijat, 

vähittäismyyntiyritykset

17.2.2008
 

Energian ja veden laskutusmittareiden mittaustiedon käyttö kuluttajille kohdistetussa 
palveluliiketoiminnassa? 

Numero Teema 

1 Mitkä tämän päivän tahot (edistävät ja estävät) vai kuttavat  laskutusmittareiden 
mittaustiedon kaupalliseen käyttöön? Nimeä tiedossasi olevat mittaustietopalveluja 
tarvitsevat asiakasryhmät  ja mitä varten he tietoja tarvitsevat?   

2 Kuka omistaa energiankulutuksen mittaustiedon? Mihin tämä omistajuus perustuu?  

3 Mitkä tämän päivän  tekijät /estävät ja edistävät vaikuttavat laskutusmittareiden 
mittaustiedon kaupalliseen käyttöön? 

4 Mitä haittaa  tällä hetkellä olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti "laillisten" 
palveluntarjoajien käytössä. 

5 Mitä etuja  tällä hetkellä olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti "laillisten" 
palveluntarjoajien käytössä? 

6 Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada liiketoiminnan kehittämiseksi, niin mitä 
mahdollisuuksia se antaisi? Mitkä ovat liiketoimintamahdollisuudet kansallisesti ja 
kansainvälisesti EU - alueella? 
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7 Millaisia palveluja teidän edustamanne laitos/järjestö saattaisi tarvita kuluttajan 
energian hallintataitojen parantamiseksi. 

Oletteko tutkineet millaisia palveluja kuluttajat haluaisivat?  Mitkä ovat kuluttajien 
tarpeet energiansäästöpalveluille käsityksenne mukaan? 

8 Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada palveluliiketoiminnan kehittämiseksi, niin 
mitä uhkia  se toisi mukanaan? 

9 Näyttää siltä, että raha ei ole motiivi  energian säästöön muuta kuin pakon edessä!  
Mikä voisi olla todellinen kuluttajan motiivi energian säästämiseksi? 

10 Mitä arvelette, että kuluttaja saattaisi maksaa energian hallintataito palveluista? 

11 Mittaustietopalvelun tulevaisuus - kehittämisen tarve ja sisältö 
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Liite 5 Energian ja veden laskutusmittareiden 
mittaustiedon käyttö kuluttajille 
kohdistetussa palveluliiketoiminnassa?  
Haastattelun yhteenveto. 

Taulukko 1 Energian ja veden laskutusmittareiden mittaustiedon käyttö kuluttajille kohdistetussa 
palveluliiketoiminnassa?  Haastattelun yhteenveto 

Mitkä tämän päivän tahot (edistävät ja estävät) vai kuttavat  laskutusmittareiden mittaustiedon 
kaupalliseen käyttöön? Nimeä tiedossasi olevat mittaustietopalveluja tarvitsevat asiakasryhmät ja 
mitä varten he tietoja tarvitsevat?   
 
 

Edistävät Motiivi Estävät  Motiivi 

Mittarin omistajat Laskutus ja tasetietous Tietosuojavaltuutettu Yksilön 
tietosuoja 

Asiakas (kuluttaja, kiinteistön 
omistaja, AS Osakeyhtiöt ja 
rivitaloyhtiöt, Isännöitsijät) 

Energian järkevä ja 
säästeliäs käyttö, 
kustannusjako     

Palvelun tuottajat Liiketoiminta     

Tutkijat Energiatehokkuus     

Tilastoijat Tilastot     

Virkamiehistö Energiatehokkuus, 
miten mittaustietoa 
käytetään     

 Suunnittelijat, 
energiakonsultit 

Optimoivat 
kokonaisenergian 
käyttöä.     

Energialaitetoimittajat Keskimääräiset tiedot     

Järjestelmätoimittajat Liiketoiminta     

Tietoliikenneyhteyksien 
toimittajat 

Liiketoiminta 
    

Primäärienergian tuottajat Energian 
kokonaiskulutus, öljy, 
kivihiili, tuuli, sähkö 
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jne. 

Kuka omistaa energiankulutuksen mittaustiedon? Mihin tämä omistajuus perustuu?  

Omistajuus Peruste 

Energiayhtiö omistaa, mutta asiakkaalla on 
käyttöoikeus 

Sopimus ja tietosuoja.  
Lainsäädäntöteitse voidaan nykyinen 
käytäntö muuttaa.  Datan 
varastointikustannukset kuuluvat 
energialaitokselle, mutta asiakas maksaa 
kulutuksen yhteydessä.  

Mitkä tämän päivän tekijät /estävät ja edistävät vaikuttavat laskutusmittareiden mittaustiedon 
kaupalliseen käyttöön? 

Edistävät Motiivi Estävät  Motiivi 

Tiedon määrä kasvaa Tietoliikenneteknologia 
kehittyy 

Tekniset rajapinnat ja 
eri mittareiden 
yhteensopivuus 

Valmistajilla ei 
yhteistä intressiä 

Rahan säästö Kustannukset Teknologia 
kehittymättömyys ja 
sopivuus 
reaaliaikaiseen 
mittaamiseen 

Määräykset 
puuttuvat 

Ymmärrettävä käyttöliittymä Missä kulutetaan, 
kuinka paljon ja mitä 
se maksaa.  Palvelun 
voi ostaa siitä, miten 
kulutukseen voidaan 
vaikuttaa 

Vanhat asenteet Tietosuoja ja 
mittaustiedon 
omistajuus 

Virhekäytöt Estetään vauriot ja 
virheet esimerkiksi 
vesivuodot 

Kokonaisnäkemyksen 
puute 

Osaoptimoijia 
riittää  

Vertailuryhmät Mahdollistaa oman 
kulutuksen vertailun 
vertailukelpoiseen 
ryhmään 

Kuluttajan tietoisuuden 
kasvattaminen 

Eivät ole valmiita 
maksamaan 

Energian hinta nousee Rahan säästö Rahan säästö Energian hinta 
on liian matala 

Sisäilmaolosuhteet Miellyttävyystekijä Seurantalukemien Valmistajilla ei 
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yhteismitallisuus yhteistä intressiä 

Poikkeamat, vertailutiedot ja 
analyysit 

Energian järkevä 
käyttö ja 
ympäristötietoisuus 

Yksilöity käyttö Lainsäädäntö tai 
sopimussisältö 

Yhteiskuntavastuu rajoittuu mittaustiedon 
oikeellisuuteen ja 
tarkkuuteen 

Mukavuus Asenne omaan 
kulutukseen 

  

 

 

 

  

Takaisinmaksuaika Insinöörien oma 
loukku  Energian 
käyttö on 
välttämätön 
olosuhdetekijä ei 
liiketoimintaa 
kuluttajan osalta 
(vertaa suuri 
televisio/pienitele
visio) 

 

Kokonaisoptimointi Kulutus palautettava 
primäärienergiatasolle 

viemäristön toimivuus mitoitus liian 
suurille 
vesivirtaamille.  
Pitää ratkaista 
muuten kuin 
syyttämällä 
kuluttajia 
vähäisestä 
veden käytöstä.  
Vesilaitoksen 
tehtävä ei ole 
säästää.  
Vesilaitoksilla 
huolehditaan 
ihmisten 
terveydestä 

  

  

Lainsäädäntö ei tietoa, mikäli ei 
lupaa 
asiakkaalta, eikä 
aina silloinkaan 

    Kustannukset Kuka maksaa 
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Mitä haittaa tällä hetkellä olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti "laillisten" palveluntarjoajien 
käytössä. 

Haitta Peruste 

Tiedon julkisuus ja yksilön seuranta Yksilön tunnistettavuus, nolottaa, jos 
käyttää normaalia enemmän energiaa 

Palvelun tarjoajat Markkinointitoimenpiteet 

Mustat listat Sosiaalinen paine 

Aggressiiviset ympäristöjärjestöt Turkis-spreijaajat, eläinaktivistit 

Yksi osapuoli lisää palveluketjussa Kustannukset nousevat 

Manuaalinen toteutus Ei kukaan toimi nykyään sillä tavalla 

Kermankuorijat Palvelun tarjoajat tarjoavat vain 
mielenkiintoisiin kohteisiin ja suuri massa 
jää ulkopuolelle 

Hallinnollisesti raskas ja byrokraattinen  Mikäli väärin toteutettu 

Mitä etuja tällä hetkellä olisi siitä, että kulutustiedot olisivat vapaasti "laillisten" palveluntarjoajien 
käytössä? 

Etuja Peruste 

Poikkeamat tulevat esille Vesivuodot, vikakäytöt, rikollinen toiminta 
kuten hampun viljely 

Tilastotiedot Tilastollinen tieto nousee merkittävästi 

Energiatehokkuus Palvelee rakennusten normittamista, 
tulevia määräyksiä ja asetuksia sekä 
ohjeita.  

Uusi liiketoiminnallinen kuvio Omistajarakenne tuo tehokkuutta 
palveluihin 

Asuntokohtaiset langattomat mittaus-, seuranta- ja 
ohjausjärjestelmät kehittyvät 

Energiatehokkuuden parantaminen 
vahassa peruskorjattavassa 
rakennusmassassa 

Energian käyttö tehostuu Pelkkä seuranta johtaa energian käytön 
pienenemiseen 

Energian käytön optimointi Palvelun tarjoaja voisi nähdä energian 
kokonaiskäytön 
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Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada liiketoiminnan kehittämiseksi, niin mitä 
mahdollisuuksia se antaisi? Mitkä ovat liiketoimintamahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti 
EU - alueella? 

Mahdollisuudet 

* Järjestelmätoimittajien ja energiatehokkuuteen tähtäävä palvelun tarjonta kasvaisi 
(tietojärjestelmät, tietoliikenne, ) 

* Sovellustoimittajien kysytä kasvaisi 

* Kunnossapitopalvelujen sekä energian käytön hälytys- ja valvontapalvelujen tarjonta kasvaisi 
(esim. "vuotovahti") 

* Kuluttajan käyttäytymisen ohjaamisen/optimoimisen palvelun kasvavat, mikäli palvelun 
tarjoajalla on kokonaisnäkemys ja yhden luukun palvelu (vesi, lämpö, sähkö, kaasu jne.) 

Millaisia palveluja teidän edustamanne laitos/järjestö saattaisi tarvita kuluttajan energian 
hallintataitojen parantamiseksi. 

Nykypäivän palvelut 

* Yleisesti ottaen on tehty kokeiluja mittaustiedon tarjoamisesta kuluttajille 

* Vertailutietoa vuositasolla 

* vertailutietoa omaan kulutukseen 

* Neuvontapalveluja energian käytöstä sekä vähemmän energiaa kuluttavien laitteiden 
laitehankintapalveluja 

* Osallistuttu järjestöjen ja tutkimuslaitosten tutkimustoimintaan 

* Kuluttajat haluavat tietoa, joka on siten visualisoitu, että kuvaa katsomalla saadaan aikaiseen 
käsitys energian/ veden kulutuksesta, kulutuksen suunnasta, mahdollisesta virhekäyttäytymisestä 
ja käyttötottumusten vaikutuksesta omaan kulutukseen mukavuuden siitä kärsimättä. 

* Kyselty kuluttajien tyytyväisyyttä mittarilukutoimintaa, mutta se näyttää olevan tottumuskysymys 

* Ympäristöasiat nousseet kuluttajien tietoisuuteen 

Jos mittaustietoja voitaisiin vapaasti saada palveluliiketoiminnan kehittämiseksi, niin mitä uhkia se 
toisi mukanaan? 

Uhat 

* Asiakaskunta hajallaan ja pieninä ryhminä 

* Tarkastellaan yksityiskohtia kokonaisvaikutuksen sijaan 
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Näyttää siltä, että raha ei ole motiivi energian säästöön muuta kuin pakon edessä!  Mikä voisi olla 
todellinen kuluttajan motiivi energian säästämiseksi? 

Motiivi energian ja veden säästämiseksi 

* Energian hinnan noustessa rahan merkitys kasvaa 

* Ilmasto, ympäristöasiat ja oma ympäristövastuu ovat herättäneet ihmiset ajattelemaan 

* Nopeammin näkyy uudisrakentamisen puolella, jossa ihmiset valitsevat energiatehokkaampia 
valintoja 

* Yksilökohtaiset trendiraportit 

* Välitön kustannustieto ja infopalvelut (mitä minun on tehtävä) 

* Energian optimointipalvelut eli palvelun tarjonta laajemmaksi 

* Vertailutiedot, mutta asuntokohtainen erillisseuranta 

* Omien toimenpiteiden vaikutus (miten seurantaan ja vaikutetaan) 

* Lainsäädännön avulla 

* Halu käyttää ekologisia tapoja 

* Takaisinmaksuaika on opetettu eikä se aina motivoi 

* Oma kulutuskäyttäytyminen luonnon katastrofin estämisessä 

* Asennekasvatus niille, jotka eivät ole vielä heränneet 

Mitä arvelette, että kuluttaja saattaisi maksaa energian hallintataito palveluista? 

Maksuhalukkuus 

* 35 -1000 €/vuosi riippuen odotetusta säästöstä, suhteesta kulutukseen ja saavutettavaan 
moraaliseen hyötyyn 

* Palvelun muoto (esim. Esco -tyyppinen) 

Mittaustietopalvelun tulevaisuus - kehittämisen tarve ja sisältö 

Tulevaisuus - kehittämisen tarve ja sisältö 

* Palveluntarjoajan asema määriteltävä 

* Liiketoimintamalleja ja erilaisia palvelukonsepteja kehitettävä (esimerkiksi, Palvelun tarjoaja 
optimoi kokemukseen ja vertailutietoihin perustuen energiankulutuksesi).  Miten todelliset 
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markkinat synnytetään ja millä nopeudella ne kasvavat? 

* Kuluttajan käyttöliittymä sellaiseksi, että siitä voi yhdellä silmäyksellä nähdä energian/veden 
kulutuksen ja hinnan visuaalisesti.  Myös vikatiedot ja vertailutiedot omaan kulutukseen on 
saatava. 

* Laaditaan uudet menetelmät ja säännökset viemäriverkoston virtaamien riittävyydelle 

* Selvitetään Energia / vesilaitosten yhteystyön tarve ja -malli liittyen palvelun tarjontaan 

* Selvitetään globaalisti vastaavanlaiset liiketoimintamallit/palvelukonseptit 

* Kehitetään nettipalveja 

* Voiko energia/vesilaitos olla palvelun tarjoajana? 

* Kehitetään kuluttajien motivointimateriaali sellaisille kohderyhmille, jotka eivät ole vielä "vihreitä" 
kuluttajia 

* Mitkä ovat palveluliiketoiminnan edellytykset (lait, toiminta mallit) 

* Välittömän tarkkailun tarve muutoksen perustana – reilu motiivi 

* Tutkimus – ”Mittarit ja menetelmät” kiinteistöjen energian, olosuhteiden ja elinkaarikustannusten 
hallintaan 

* Sopimusehdot saatava kuntoon myös tietosuojavaltuutetun kannalta 

* Miten toteutetaan mittaustiedon anto eri palveluntuottajien käyttöön 

* Laskutuksen ulkoistaminen – edut ja haitat energia/vesilaitoksen kannalta 

* Miten saadaan synnytetyksi energiatehokkuusinnovaatiota.  On löydettävä uusia innovatiivisia 
ratkaisuja energian käytön järkeistämiseksi.  Sellaisia, jotka uppoavat tämän päivän nuorisoon ja 
varhaisaikuisiin. 

* Voidaanko ja tarvitseeko yhdistää paikallistietous lämpötilan ja ilmaolosuhteiden huomioimiseksi 
ja miten saada kiinteistötiedot mukaan mittaustietoihin, jotta vertailuja voidaan tehdä.  
interaktiivinen tiedon hallinta ja vaihto 

* Miten energiatehokkuuskompetenssi saadaan nostetuksi osaoptimointien sijaan 

* Energia mittaustiedon omistajuus ja käyttöoikeus selkeytettävä 

* Tekniikka 

* Kehittään tarvittava teknologia valtion tilaamalla nolla-sarjalla 

* Kehitetään mittaustietojen yhteismitallisuus (yhteistyö vai lainsäädäntö) 

* Kehitetään ja demonstroidaan vanhaan rakennuskantaan asennettava langaton mittaustieto- ja 



Energianhallintataitopalvelun edellytykset 18.3.2008 Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset                  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

69 

sen visualisointijärjestelmä. 

* Tutkitaan mikä on paras tapa mitata ja visualisoida, mitä tarpeellisia antureita tarvitaan. 

* Tutkitaan ”Mittarit ja menetelmät kiinteistöjen energian, olosuhteiden ja elinkaarikustannusten 
hallintaan 

* Mittausluku teknologian kehittäjänä 

* Onko data hajautettu vai yksi yhteinen tietokanta – reititinpalvelu? 

* Asiakkaan oman reaaliaikaisen mittauksen liittäminen mittaustietokannan tuloksiin 

* Huippukuormituksen ohjausvaikutus 

* Pyritään kehittämään yhteispohjoismainen harmonisointi mittaustiedon lukujärjestelmiin – 
mittariprotokollat ja tiedon siirto samanlaiseksi kaikista energiamuodoista – vesi ja muut  

* Miten olemassa olevista yhteismittaustaloista päästään asuntokohtaisiin mittaustietoihin 
edullisesti 



                 Energianhallintataitopalvelun edellytykset 18.3.2008 Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

70 

Liite 6     Teemahaastattelu; tietosuojavaltuutettu  Reijo 
Aarnio 

Haastattelu  

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio   

Aika: 21.02.2008 klo 13-14. 

Paikka: Tietosuojavaltuutetun toimisto 

ER esitteli RA:lle toimeksiannon viitekehyksen sekä teemahaastatteluun liittyvät kuvat 1 ja 2.  

RA esitteli tietosuojavaltuutettujen Brysselin kokouksen paperit tällä viikolla(saisiko jotain kopioita 
tai viitelähdetietoja.): Siellä yhtenä teemana oli energiadirektiivi.  Lisäksi hän mainitsi olleensa 
tammikuun 11.päivänä KTM:n sähkön kysyntäjousto työryhmässä keskustelemassa samasta 
teemasta.  Tietosuojadirektiivi 95/46/EY ollut voimassa 1995, mutta sitä ei osata vieläkään 
soveltaa.  Se on implementoitu voimaan henkilötietolain avulla (otteita tämän haastattelun 
lopussa).   

Haastattelussa keskityttiin kahteen teemaa: 

Kuka omistaa mittaustiedon ja miten tietosuojalaki siihen vaikuttaa 

Mitä toimenpiteitä on suoritettava, jotta energian käytön hallintapalvelu voitaisiin kehittää.  . 

Näihin kahteen teemaan päädyttiin sen vuoksi, että ne nousivat muissa haastatteluissa ja 
kvantitatiivisessa web-kyselyssä voimakkaimmin esille ja kohdistuivat tietosuojavaltuutetun 
tehtäväkenttään. 

Kuka omistaa mittaustiedon ja miten tietosuojalaki siihen vaikuttaa 

Kuluttajalla on tiedollisia oikeuksia, jotka ovat eri asia kuin omistusoikeus.  Näiden oikeuksien 
luettelo on pitkä kuten oikeus tietää kuka käsittelee ja mihin tarkoitukseen.  Hänellä on oikeus 
antaa lupa ja kieltää, oikeus luottaa tiedon oikeellisuuteen ja tietoturvallisuuteen, oikeus tarkastaa 
tiedot, oikeus vaatia virheellinen tieto korjattavaksi ja oikeus kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen. 
Tietosuojalaissa ei siis puhuta tiedosta, vaan ihmisten oikeuksista.   Kysymys ”kuka omistaa tiedon 
on vaarallinen, koska omistamiseen liittyy arvo ja arvoon verotus eli yritysjohtaja joka lähestyy tällä 
tavalla voi kaivaa maata jalkojen, koska verottaja voi kiinnostua asiasta.  Parempi kysymys olisi: 
”kenellä on lupa käsitellä kuluttajan energiakulutu sta koskevia tietoja”.  Maan korkein 
tietosuojaviranomainen on eduskunta, joka voi säätää lain, jossa annetaan jollekin taholle lupa 
käsitellä henkilötietoja jollakin tavalla.  Voi olla että eräänä päivän on laki ”Energiakulutuksen 
mittaustietojen käsittelystä”.   Kuluttajan oikeuksissa on muitakin, teemaan liittyviä lakeja, jotka 
pitää selvittää.   Kotirauhalla tarkoitetaan tässä yhteydessä perustuslaissa ja rikoslaissa suojattua 
oikeushyvää.  Esimerkiksi voimme ajatella, että asiakas voi kuluttaa kuinka paljon tahansa, mutta 
me emme kerro kenelläkään, kunhan hän maksaa laskun.  Yritystoiminnan onnistumiseen perusta 
on luottamuksellisuus.  Energiayrityksen menestyksen edellytyksenä on, että he huolehtivat hyvin 
asiakkaittensa oikeuksista, tietosuojasta, kotirauhasta, kuluttajasuojasta.  Eihän kukaan käytä 
energiaa vain sen kuluttamisen takia, vaan saadakseen jotain mukavaa tai hyödyllistä itselleen, 
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mutta sama mukavuus tai hyöty voidaan saada vähemmällä energian kulutuksella.  Lakia ei 
kuitenkaan sovelleta silloin, kun käytetään vain massatietoa – ei yksilöitävissä olevaa tietoa.  
Profilointia ja ryhmittämistä sekä vertailutietoja voidaan tehdä – onhan kuluttajista tehty profiileja 
maailman sivu.  Kun kuluttajaa käydään profiloimaan, niin luvatta hänelle ei voida antaa ohjeita; 
esimerkiksi, jos ruokakauppa käy hyödyntämään tekemiään ostokäyttäytymisprofiileja sanomalla 
minulle, että syön epäterveellisesti, niin se ei kuulu tarjoajalle mitään syödään.  Tällöin tullaan liian 
lähelle tiedollista kotirauhaa.  On aina syytä tarkastella toiminnan seurausilmiöitä; mihin tämä 
johtaa mikä on seuraus? Mittaustieto energiatehokkuuden, luonnonsuojelullisten arvojen ja 
motivoinnin perustana on tavoiteltava asia.  Olisi kornia ajatella, että tietosuoja estää siihen 
tarkoitettujen palvelujen kehittämisen.   Tietosuojadirektiivin tarkoituksen edistää taloudellista 
hyvinvointia – edistää myös energiatehokkuutta.  Kaikkia uusia liiketoimintoja saadaan ja voidaan 
kehittää, kunhan niihin integroidaan tietosuoja mukaan.  Tietosuojan eräs tärkeä funktio on 
varmistaa läpinäkyvyys rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välisessä suhteessa.  On vain löydettävä 
ratkaisu, ettei yksilö kärsi. Palvelu on vain rakennettava oikein.  Siihen kyllä löytyy apu.  Tärkeätä 
on rakentaa luottamus kuluttajan, tuottajan ja palvelun tarjoajan välille.   

On siis etsittävä oikea tapa ja tarkoitus käsitellä mittaustietoa, mikäli sillä voidaan henkilö 
identifioida. Rivitalon, kiinteistöyhtiön tai asunto-osakeyhtiön laskutuksen perustaksi mitattuja 
tietoja voidaan siis käyttää palvelujen kehittämiseksi.  Omakotitalojen mittaustietoja käsiteltäessä 
on otettava huomioon tietosuojadirektiivi ja henkilötietolaki siihen liittyvine muine lakeineen.   

Kuluttaja omistaa mittaustiedon, koska se on muodostunut hänen valintojensa tuloksena.  Mittarin 
omistajuus ei anna pohjaa mittaustiedon omistajuudelle.   

Lain mukaan vertailutiedoksi soveltuva mittaustieto ja sen ryhmittely ei ole myöskään 
henkilötietolain piirissä, koska siinä ei käsitellä henkilötietoja kuin silloin kun sen käsittelystä 
tehdään sopimus yksittäisen kuluttajan kanssa.  Jälkimittauksesta tuleva mittaustieto on 
henkilötietolain puitteissa olevaa toimintaa.  Sen julkaisemiseen tarvitaan kuluttajan lupa. 
Kollektiivinen mittaustieto ei ole arkaluonteista tietoa. 

Mitä toimenpiteitä on suoritettava, jotta energian käytön hallintapalvelu voitaisiin kehittää.   

Palveluun liittyvän lainsäädännöllisen kehikon analysointi   

Luodaan päätöksentekomekanismi, joilla huolehditaan siitä, että kuluttajan oikeudet toimivat.   

Yhdistetään energiakulutustiedot ja rakennustiedot vertailuryhmien rakentamiseksi; 

Mittaustiedosta voidaan tehdä tuote, kunhan määritellään kenellä on oikeus ja mihin tarkoitukseen 
energianmittaustietoa toimitetaan.  Mikä on laillinen perusta siirtää energianmittaustieto tuottajalta 
palvelun tarjoajalle? 

Laaditaan liiketoimintamalli energian hallintapalvelujen tarjontaan. 

Tutkitaan konseptin kansainväliset mallit (todennäköisesti olemassa) 

Laaditaan energia-alalle yhteiset toimialakohtaiset henkilötietojen käsittelyn käytännesäännöt.   
Tavoitteena on, että kuluttajat luottavat palvelun tarjoajien periaatteisiin ja käytännön 
toimenpiteisiin sen sijaa, että jokaisella laitoksella on omat sääntönsä ja käytäntönsä.  Mikäli 
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osaamista ei hankita yhdessä, niin toimialalla poltetaan tulevaisuudessa paljon rahaa aivan 
turhaan. 

Palvelujen tuottaja voi olla myös rekisterinpitäjä.  Suunnitellaan tietojen käsittely etukäteen ja 
varmistutaan käsittelyn lainmukaisuus 

Otteita tietosuojadirektiivistä 95/46/EY 

 Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on henkilötietojen käsittelyssä turvattava yksilöille heidän 
perusoikeutensa ja -vapautensa ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen. 

Tietojen käsittelyn laillisuutta sisältämän 7. artiklan mukaan; Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
että henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan, 

a) jos rekisteröity on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa, tai 

b) jos käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 
osallisena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, tai 

c) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen noudattamiseksi, tai 

d) jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi, tai 

e) jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen 
vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan, tai 

f) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun intressin 
toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän intressin syrjäyttävät rekisteröidyn 1 artiklan 1 kohdan 
perusteella suojaa tarvitsevat intressit ja perusoikeudet ja -vapaudet. 

Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan 
kehittämistä ja noudattamista. Henkilötieto tarkoittaa kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen 
ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen 
perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietojen käsittely 
tarkoittaa henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, 
säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista ja tuhoamista sekä muita 
henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. 

Henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään lain 
vaatimusten mukaisesti. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan  yhtä tai 
useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöön henkilörekisteri perustetaan ja 
jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla 
säädetty. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarpeet arvioidaan rekisterinpitäjän toiminnan 
tarpeiden perusteella. Kussakin rekisterinpitäjän tehtävässä voidaan käsitellä pelkästään siinä 
tarkoituksessa tarpeellisia ja virheettömiä tietoja, ei muita tietoja. Tarpeellisuuden, 
virheettömyyden, huolellisuuden ja suojaamisen periaatteet tukevat siten myös toiminnan 
tavoitteita. 


