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ENERGIA KRIISISSÄ
COVID-19:n vaikutukset suomalaisiin kotitalouksiin
Kun hallitukset ympäri maailmaa pyysivät miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa eristäytymään koteihinsa, terveydellisen
kriisin hillitseminen oli tärkein prioriteetti. Näiden päätösten vaikutuksia kotien sisällä oleviin ihmissuhteisiin ei ajateltu.
Energian keskeinen rooli on noussut entistä selvemmin esiin, kun aiemmin vain joitain heikoimmassa asemassa olevia
ryhmiä (kuten vammaisia) koskettanut keskustelu etäoppimisesta, kotona työskentelystä ja viranomaistoiminnan
digitaalisesta saavutettavuudesta on siirtynyt keskustelun valtavirtaan. Suomessa virallinen yhteiskunnan sulku kesti
vain kahdeksan viikkoa, mutta suurin osa meistä elää edelleen vahvasti kotoaan käsin. Tämä policy brief -artikkeli vetää
yhteen sen, kuinka nykytilanne vaikuttaa siihen, miten suomalaiset suhtautuvat energiaan. Artikkeli perustuu
kansallisesti kattavaan kotitalouskyselyyn, jonka on teettänyt The Finnish Energy Observatory (FEnO).

Tietoiseksi tuleminen
Vaikka vain hiukan yli puolet kyselyyn vastanneista kotitalouksista (57%) ei ollut miettinyt koronan
vaikutuksia sähkö- ja energialaskuihinsa, on selvää, että energiakäyttäytyminen suomalaissa
kotitalouksissa on muuttunut ja että joillakin on vaikeuksia pysyä mukana muutoksessa.
Esimerkiksi

NOIN KAHDEKSAN KYMMENESTÄ
SUOMALAISESTA ON SAMAA
MIELTÄ

è Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien
vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää
è Niin on myös varmistaa uusiutuviin
energiamuotoihin siirtymisen
oikeudenmukaisuus ja reiluus
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säästääkseen energiaa. Rohkaisevaa on se, että 88
prosenttia kotitalouksista, jotka ovat muuttaneet
toimintaansa, aikoo myös jatkaa näiden muutosten
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15

prosenttia muutoksia tehneistä kotitalouksista kertoi,
että niillä on ollut negatiivinen vaikutus hyvinvointiin, ja yhdeksän prosenttia taas ilmoitti, että
muutokset vaikuttivat negatiivisesti kotitalouden talouteen. Kahdeksan prosenttia vastanneista
kertoi käyttävänsä enemmän energiaa kuin yleensä samaan vuodenaikaan, ja viisi prosenttia sanoi
olevansa huolissaan energiatarjonnan kestävyydestä. Kysely paljasti myös, että pieni ryhmä
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kotitalouksia oli kohdannut vakavampia haasteita kuten laskuvaikeuksia ainakin yhden laskun
kohdalla ja velkaantumista energiayhtiölle (4%), huolta maksukyvyn heikkenemisestä tulojen
tippumisen tai loppumisen takia (3%) ja tarpeen pyytää energian myyjältä uusia maksuehtoja (2%).

Tuen saaminen
Kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) suomalaista on sitä mieltä, että on ”erittäin tärkeää” varmistaa
edullisen ja luotettavan energian saatavuus kaikille. Tämä ei kuitenkaan näy nykyisissä
kriisitoimenpiteissä, joiden avulla ihmisiä tuetaan COVID-19-pandemian aikana. Suomen hallitus tai
kuluttaja-asiamies eivät ole ottaneet käyttöön virallisia energiasuojatoimenpiteitä. Nykytilanteessa
maksuvaikeuksiin joutunut henkilö voidaan sulkea verkon ulkopuolelle viisi viikkoa viimeisen
muistutuksen jälkeen (paitsi talvikuukausina).
Tämä

osoittaa

tarpeen

kokonaisvaltaisille

menettelytavoille,

jotka

keskittyvät

kaikista

heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja ottavat huomioon aukot turvaverkoissa. Lyhyellä
aikavälillä on tärkeää kieltää verkon ulkopuolelle sulkemiset vuoden ympäri kaikkien energian
muotojen osalta (esim. sähkö ja kaukolämpö), lisätä sosiaalista tukea kotitalouksille
energialaskujen maksamisessa ja kehittää pitkän aikavälin suunnitelma edullisen energian
saatavuudeksi.

Resilienssin kehittäminen
COVID-19-pandemian elvytystoimet tarjoavat jännittävän tilaisuuden muuttaa suhtautumistamme
energiaan ja sisällyttää hyvinvoinnin, kestävyyden ja inkluusion periaatteita suomalaiseen
päätöksentekoon. Ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle (78 prosenttia vastaajista piti tätä tärkeänä),
oikeudenmukaiselle ja reilulle siirtymiselle), oikeudenmukaiselle ja reilulle siirtymiselle
uusiutuviin energiamuotoihin (84%) ja kestävän ja sähköisen liikenteen osuuden lisäämiselle on
vahva julkinen kannatus. Tästä huolimatta vähintään

è KUINKA SUHTAUTUMISESI ENERGIAAN ON
…..1,55 miljardia Yhdysvaltain dollaria elvytysrahaa on
MUUTTUNUT SULKUTOIMIEN JÄLKEEN?
…
..kohdennettu
fossiilisille
energiamuodoille*.
è KENEN ÄÄNI PUUTTUU NÄISTÄ KESKUSTELUISTA?
LIITY KESKUSTELUUN
!
………….Kehotamme
Suomen hallitusta kiireesti
SEURAA MEITÄ TWITTERISSÄ!
@ENERGYFENO

………-tarkastamaan taloudellisia elvytyssijoituksiaan
….ja tukemaan toimia, jotka edesauttavat pitkällä
aikavälillä resilienssin ja kestävyyden kehittymistä ja

tukevat Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuotaan 2035 mennessä.Ì
* Lähde:: https://www.energypolicytracker.org
Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Plc 23.-28. lokakuuta vuonna 2020. Vastaajina oli 1010 aikuista. Tulokset kuvastavat kaikkia yli 18-vuotiaita suomalaisia.
Kirjoittajat: Sofie Pelsmakers, Raúl Castaño de la Rosa, Harriet Thomson ja Karla Ricalde
Lisätietoja: https://www.sustainablehousingdesign.com/feno.html
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