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1. Introduction – Energy poverty and energy 

vulnerability definition in Finland 

1.1 Official definitions of energy poverty 

In Finland, there is no official definition, statistics or specific information sources for 

measuring, energy poverty or vulnerability on the energy markets in Finland. 

Energy poverty as an issue is not acknowledged in Finland and is viewed as part of 

a larger poverty issue. No measures targeted specifically to alleviate energy 

poverty are in place in Finland.  

1.2 Energy poverty statistics 

There are still very few studies or statistical data in Finland on energy poverty. Two 

previous studies have been done for the Ministry of Environment on risk of energy 

poverty in Finland: Ympäristöministeriön raportteja 21/2013: Selvitys 

energiaköyhyydestä and as follow up Ympäristöministeriön raportteja 6/2015: 

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys. The first study by the Ministry of 

Environment estimated the risk of fuel poverty and energy costs in different type of 

households. It identified that the people most at risk of energy poverty are low-

income households, such as low-income families and pensioners, living outside the 

urban area in large-non-energy efficient dwellings.  

In order to estimate the risk for energy poverty and the characteristics affecting the 

energy expenditure of a household, in ASSIST research, we have analysed the 

results of the Market survey on vulnerable consumers’ needs, expectations and 

interests, (further described in the Vulnerable Consumers Fuel Poverty Report) that 

was conducted as part of ASSIST project. The survey was distributed both 

electronically with an email link to home owners via Home Owners Association and 

with paper version to the elderly that does not have access to an electronic survey 

via The Association for welfare of the elderly. In total the survey was distributed to 

24 484 people and 4660 answers were collected. 

It should be noted that the sample for the survey in Finland was selected based on 

previous research in to energy poverty, and the survey was targeted to 

homeowners and elderly. Thus, the socio-demographic aspects in the data 

acquired through the survey, such as age employment status, dwelling 



 

 

 

characteristics cannot be considered statistically representative of the whole 

Finnish population. 

The purpose of the analysis was to identify categories/clusters of customers that 

might be vulnerable, taking under consideration their Annual Electricity and Heating 

costs as a share of their income (Electricity/Heating costs). For this reason, a 

feature selection and clustering methodology has been designed and implemented, 

in order to first select the most important variables and then use them as the criteria 

for separating customers into clusters.  

Table 1 Characteristics of cluster participants based on decision rules 

CLUSTERS 
# 

SAMPLES 

% OF 
SAMPLE 

CHARACTERISTICS 

CLUSTER1 84 2% 

• Financial situation: 1 or 2 

• Employment status: Employed, Student, Unable to 
work, Home-maker or Inactive 

• Year of building: <=1970 

CLUSTER2 123 3% 

• Financial situation: 1 or 2 

• Employment status: Employed, Student, Unable to 
work, Home-maker, Inactive 

• Year of building: >1970 

CLUSTER3 43 1% 

• Financial situation: 1 or 2 

• Employment status: Retired 

• Ability to maintain adequate temperature: No 

CLUSTER4 316 8% 

• Financial situation: 1 or 2 

• Employment status: Retired 

• Ability to maintain adequate temperature: Yes 

CLUSTER5 25 1% 

• Financial situation: 1 or 2 

• Employment: Unemployed 

• Marital status: Married or cohabitant 

• Central heating and cooling: No 

CLUSTER6 260 6% 

• Financial situation: 3 or 4 

• Employment status: Employed, Student, Unable to 
work, Home-maker, Inactive or Unemployed (not 
Retired) 

• Marital status: Divorced/separated, Unmarried or 
widow (not married or cohabitant) 

CLUSTER7 1325 32% 

• Financial situation: 3 or 4 

• Employment status: Employed, Student, Unable to 
work, Home-maker, Inactive or Unemployed (not 
Retired) 

• Marital status: Married or cohabitant 

CLUSTER8 1036 25% 
• Financial situation: 3 

• Employment status: Retired 

CLUSTER9 915 22% 
• Financial situation: 4 

• Employment status: Retired 



 

 

 

 

After clustering some vulnerability criteria of the clusters are examined, to identify 
clusters that have a high possibility to include vulnerable customers (see Table 2). 
These criteria are:  

 The proportion of people in the dataset with Electricity/Heating costs 
greater than 10%. We have used 10% as threshold, following the 
definition of energy poverty in several EU countries such as UK, even 
though this is not an official criteria or threshold in Finland.  

 The proportion of people in the dataset with Electricity/Heating costs 
greater than 20%. 

 Average proportion of Electricity/Heating costs per cluster. 

 Share of survey participants that declared inability to maintain 
adequate temperature in their household. 

 Share of survey participants that receive social benefits. 

 Proportion of people that declared they do not have enough money for 
primary needs (Perception of Financial situation = 1) 

 Proportion of people that declared they have enough money for 
primary needs, but not for non-basic expenses (Perception of Financial 
situation = 2) 

The classification of the clusters into vulnerable and non-vulnerable was done 
based on the combination of the examined characteristics and is shown in Table 2 
using colours (red for vulnerable, green for non-vulnerable).  

 

Table 2 Identification of vulnerable clusters (Red: vulnerable, Green: not at risk) 

CLUSTERS 
E/H 

costs > 
10% 

E/H 
costs > 

20% 

Average 
E/H 

costs 

No ability to 
maintain 
adequate 

temperature 

Social 
Benefits 

Financial 
situation=1 

Financial 
situation=2 

CLUSTER3 70% 28% 17% 100% 26% 14% 86% 

CLUSTER4 44% 9% 11% 0% 10% 15% 85% 

CLUSTER5 36% 12% 12% 20% 64% 4% 96% 

CLUSTER1 35% 8% 10% 33% 35% 6% 94% 

CLUSTER8 24% 4% 8% 3% 6% 0% 0% 

CLUSTER2 17% 3% 6% 15% 23% 15% 85% 

CLUSTER6 13% 3% 6% 4% 10% 0% 0% 

CLUSTER9 10% 2% 5% 1% 4% 0% 0% 

CLUSTER7 5% 1% 4% 4% 16% 0% 0% 

 

It appears from the statistic clustering analysis, that, the households that can be 
considered most at risk of being vulnerable or energy poor are households that 



 

 

 

have retired, unemployed, student, unable to work, home-maker or inactive and feel 
that their financial situation is so weak that they cannot afford the basic needs such 
as food, heating and electricity or that they can just manage but are unable to afford 
anything more. The result puts emphasis on perception of one’s situation.  

  



 

 

 

2. Suomi  

2.1 Energiaköyhyyden määritelmä 

Suomessa ei ole määritelmää käsitteille energian köyhyys tai haavoittuva kuluttaja 
energiamarkkinoilla. ASSIST projektin sidosryhmä haastatteluiden yhteydessä kävi 
selväksi, että enemmistö ei koskaan ole kuullut termiä "energiaköyhä". Sen sijaan 
energiaköyhyys nähdään osana laajempaa köyhyyttä.  

Aiemmassa Suomessa tehdyssä tutkimuksessa, Ympäristöministeriön raportti 
21/2013  [1], energiaköyhyys on määritelty kotitalouden kyvyttömyydeksi suoriutua 
välttämättömistä lämmitys- ja sähkökustannuksista. Tarkastelussa on lisäksi 
huomioitu polttoainekustannukset, jotka Suomessa pitkien etäisyyksien takia on 
usein välttämättömiä palveluiden pariin pääsemiseksi.  

ASSIST projekti yhteydessä käytetään vastaavaa määritelmää energiköyhyydestä; 
Energiaköyhyydeksi katsotaan kotitalous, jolla on riittämättömät taloudelliset 
resurssit energiatarpeiden täyttämiseen. Haavoittuvaisuudeksi katsotaan riski 
ajautua tällaiseen tilanteeseen esimerkiksi energiakustannusten noustessa. 
Haavoittuvaksi voidaan katsoa myös henkilö, joka pystyy maksamaan 
sähkölaskunsa, mutta ei lämmitysjärjestelmän rikkoutuessa pysty korjaamaan sitä.  

ASSIST projektin tarkoituksena on auttaa ymmärtämään energiaköyhyyttä 
Suomessa ja millaisissa tilanteissa sitä ilmenee. Lisää tutkimustietoa haavoittuvista 
kuluttajista ja haavoittuvien kuluttajien segmentoinnista on saatavissa raportista: 
Vulnerable consumers market segmentation report (englanniksi).  

2.2 ASSIST projektin Suomen ohjausryhmä 

Osana ASSIST projektia on tärkeimmistä sidosryhmistä muodostettu ohjausryhmä 
tarkoituksena luoda keskusteluyhteys tärkeimpiin sidosryhmiin, jotta voimme 
yhdessä kehittää ASSIST hanketta Suomen kontekstissa. Näin varmistamme 
projektin tulosten parhaiten palvelevan vielä projektin päätyttyä.  

  



 

 

 

Ohjaustyöryhmätyöskentelyyn on sitoutunut:  

Nimi Titteli Organisaatio 

Mahdollinen varajäsen 
organisaatiosta 

Juha-Pekka 
Maijala Rakennusneuvos Ympäristöministeriö  Anna Saarinen 

Irmeli Mikkonen 

Johtava 
asiantuntija Motiva Oy  Päivi Laitila 

Riina Heinimäki 
Johtava 
asiantuntija Energiteollisuus ry  Pekka Salomaa 

Eero Otronen Erityisasiantuntija Öljy- ja biopolttoaineala ry    

Tiina Saarela  Puheenjohtaja 

European Anti-Poverty 
Network Finland   

Kaija Savolainen Toiminnan johtaja Suomen Omakotiliitto ry   

Jukka Laakso 

Korjausneuvonnan 
päällikkö Vanhustyön keskusliitto   

Jussi Ahokas Ekonomi 
Suomen sosiaali ja 
terveys ry Anna Järvinen 

 

Ensimmäinen ASSIST sidosryhmä työpaja järjestettiin helmikuussa 2018. Aamu 
alkoi ASSIST projektin esittelyllä ja jatkui työpajoilla, joista ensimmäinen käsitteli 
Suomen tämän hetken tilannetta ja nykytoimia, ja toinen mahdollisia lisätoimia, niitä 
edistäviä ja estäviä tekijöitä energiaköyhyyden ehkäisylle ja haavoittuvien 
kuluttajien tukemiselle.  



 

 

 

 

Kuva 1 Kutsu sidosryhmä työpajaan 

Osallistujina työpajassa olivat:  

• Timo Ritonummi, Teollisuusneuvos, Työ- ja Elinkeinoministeriö,  

• Juha-Pekka Maijala, Rakennusneuvos, Ympäristöministeriö 

• Irmeli Mikkonen, Johtava asiantuntija, Motiva 

• Marianne Jauhola, Kehittämispäällikkö, Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus (ARA) 

• Riina Heinimäki, Johtava asiantuntija, Energiateollisuus 

• Eero Otronen, Erityisasiantuntija, Öljy- ja biopolttoaineala ry  

• Petri Pylsy, Johtava asiantuntija, Kiinteistöliitto 

• Tiina Saarela, Puheenjohtaja, EAPN_FIN 



 

 

 

• Kaija Savolainen, Toiminnan johtaja, Omakoti liitto 

• Jukka Laakso, Korjausneuvonnan päällikkö, Vanhustyön keskusliitto 

• Paula Pessi, Kuluttajaekonomi, Kuluttajaliitto 

 

 

Kuva 2 ASSIST projektin esittely työpajassa 

Sidosryhmä työpajan lisäksi osana ASSIST projektin taustatutkimusta on tehty 
sidosryhmähaastatteluja. Sidosryhmähaastatteluiden tarkoituksen oli kartoittaa 
olemassa olevaa tilannetta Suomessa: miten energiaköyhyysilmiö hahmotettaan ja 
määritellään eri yhteyksissä, millaisia tilanteita sidosryhmät ovat kohdanneet 
energiaköyhyyteen liittyen, sekä kerätä taustatietoa olemassa olevista toimista niin 
yhteiskunnallisilta toimijoilta kuin järjestöiltä. 

2.3 Toimet energiköyhyyden ehkäisemiseksi 

Tässä alaluvussa esittelemme aiemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa 
ehdotettuja toimia energiaköyhyyden ehkäisyyn sekä Suomessa tällä hetkellä 
käytössä olevia toimia. 

2.3.1 Kirjallisuudessa esitetyt toimet 

Aiemmassa tutkimuksessa tunnistetaan joitain ratkaisuja energian köyhyyden 
torjumiseksi: 

• rahalliset tukimekanismit:  

o sosiaaliset tariffit eli alennetut energiahinnat valikoiduille 
kuluttajaryhmille.  



 

 

 

o muu taloudellinen tuki kuten sosiaaliturva, joita voidaan käyttää 
välttämättömiin tarpeisiin, kuten energialaskujen maksamiseen 

o energiaverovapautukset sosiaalisella perusteella 

• Energiayhtiölle asetetut velvoitteet, kuten sähköntoimituksen 
keskeytyksen, jotka koskevat sähkön tai kaasun katkaisun rajoittamista 
erityisesti talvella. Lisäksi osassa EU jäsenmaita energiatehokkuusdirektiivi 
on pantu toimeen energiayhtiön energiavelvoitejärjestelmällä, minkä 
puitteissa energiayhtiöt ovat velvoitettu parantamaan kuluttajien 
energiatehokkuutta erilaisia toimin.  

• Informaatio-ohjaus eli koulutus ja tiedotus, jonka tarkoituksena on lisätä 
käyttäjän tietämystä ja tietoisuutta omasta energiankulutuksestaan 
esimerkiksi luomalla oppaita, julkisia tapahtumia, ovelta ovelle -palveluja, 
internetiä jne. 

2.3.2 Suomen tämän hetken toimet  

Tällä hetkellä Suomessa on jo olemassa varsin kattava sosiaalitukijärjestelmä, 
jonka tarkoituksena on taata minimi toimeentulo kaikille. Suomessa ei ole 
nimeomaan energiaköyhyyteen kohdistettuja tukia, mutta energiköyhyyttä 
lievittäviksi tuiksi voidaan katsoa tuet, jotka alentavat asumismenoja tai jotka on 
kohdistettu perustarpeiden kuten energiakustannusten kattamiseksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi asumituki ja toimeentulotuki. Näiden suorien tukien lisäksi 
energiaköyhyyttä lievettäviksi tuiksi voidaan katsoa kotitalousvähennyksen, jota 
voidaan käyttää kodin remonttikustannusten vähentämiseen verotuksessa.  

Suomessa kuluttajan suojaksi on asetettu energiayhtiölle velvoitteita 
sähkönkatkaisun rajoittamiseksi, erityisesti talviaikaan. Maksamattomien laskujen 
takia sähkön jakelun voi yleensä katkaista viiden viikon kuluttua siitä kun 
asiakkaalle on huomautettu asiasta. Jos laiminlyönnin taustalla on erityisen painava 
syy, kuten henkilön sairaus tai työttömyys, saa sähköt katkaista vasta kolmen 
kuukauden kuluttua. Sähkön jakelua ei kuitenkaan talviaikana (lokakuu-huhtikuu) 
saa laiminlyönnin takia katkaista henkilön vakituisesta asunnosta, jonka lämmitys 
on riippuvainen sähköstä, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn 
maksun eräpäivästä. Käytännössä tämä ei siis kuitenkaan estä sähköjen katkaisuja 
talviaikaan, jos maksun laiminlyönnistä on kulunut yli 4 kk.  

Informaatio-ohjausta, jolla pyritään parantamaan kotitalouksien energiatehokkuutta 
antaa Suomessa usea taho. Kuluttajien energineuvonnasta vastaa Työ- ja 
elinkeinoministeriön ja Energiaviraston alaisuudessa Motiva, joka edistää ja tukee 
alueellisten energianeuvojien työtä. Tämän lisäksi Ympäristöministeriö yhdessä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa on koonnut yhteen 
kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen liitttyvää tietoja neuvontaa antavien 
organisaatioita.  



 

 

 

2.4 Esteet energiaköyhyyden ehkäisemiseen tähtääville 

toimille 

Tässä alaluvussa käsittelemme sekä aiemmassa tutkimuksessa todettuja 
mahdollisia esteitä, sekä projektin parissa tehtyjen sidosryhmähaastatteluiden ja 
työpajojen tuloksena saatuja ajatuksia. Sidosryhmähaastatteluihin on 
ohjausryhmän jäsenten lisäksi haastateltu monipuolisesti sekä energia- että 
sosiaalialan toimijoita niin ministeriöistä ja virastoista järjestökenttään.  

2.4.1 Aiemassa tutkimuksessa havaitut esteet 

Energiaköyhyyttä käsitteleviin tutkimuksiin tutustuessa ilmenee, että tärkeimmät 
esteet energiaköyhyyttä ehkäisevien toimien toteuttamiselle ovat moninaiset: 

• Yhtenevän energiaköyhyyden määritelmän ja yleisesti pätevien 
indikaattorien puute; yleisesti on hyvin vähän tietoa siitä mikä on eri 
käsitteiden ja ilmiöiden ero ja yhtenevyys (fuel poverty vs. energy poverty) 
sekä mitä haavoittuvuus energiamarkkinoilla on. 

• Rahallisten tukimekanismien, kuten sosiaaliturvan, verokannustimien ja 
alennettujen sähkö- ja sähkönsiirtotariffien, kustannustehokkuus: 
mekanismit ovat lyhyellä aikavälillä tehokkaita haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien auttamiseksi, mutta eivät ratkaise rakenteellisesti 
energiaköyhyyden ongelmaa.  

• Energiayhtiölle asetetut velvoitteiden, kuten sähköntoimituksen 
keskeytyksen rajoitusten, tehokkuus: Velvoiteet on asetettu kuluttajien 
suojaamiseksi silloin kun laskut on maksamatta; myös näissä mekanismeissa 
ongelmana on ettei niillä helpoteta energiaköyhyyden taustasyitä, eikä niillä 
auteta kuluttajia selviämään jatkossa paremmin energialaskuistaan. 

• Informaatio-ohjauksen kohdentamisen haasteet: tiedotus- ja 
koulutusaloitteiden haasteet liittyvät ilmiön tunnistamiseen ja kohderyhmän 
saavuttamiseen. Usein kuluttajat, jotka ovat jääneet Suomessa jo olemassa 
olevien energianeuvontapalvelujen ulkopuolelle, ovat yksinasuvia henkilöitä, 
joilla ei ole tukiverkkoja ja jotka ovat syrjäytyneet yhteiskunnan palveluista. 
Näin ollen he eivät todennäköisesti hae sosiaaliavustusta tai neuvoja oma-
aloitteisesti. Tämän kohderyhmän saavuttaminen on erityisen haasteellista 
nykyisin, pääasiassa internetissä ja puhelimitse tapahtuvan, neuvonnan 
keinoin. 

• Energiatehokkuutta edistävien toimien heikkous energiaköyhien 
auttamisessa: monissa maissa on käytössä erilaisia mekanismeja, joilla 
pyritään tukemaan rakennusten energiatehokkuuden parantamista. Usein 
energiatehokkuutta parantavat toimet kuitenkin vaativat investointeja ja 
vaikka tukea olisi saatavailla, tarvitaan myös omaa rahoitusta. Näin ollen 



 

 

 

tuista huolimatta energiatehokkuusinvestoinnit saattaa olla 
energiaköyhyydestä kärsivien ulottumattomissa.  

2.4.2 Sidosryhmähaastateluissa ja työpajassa esiin tulleet esteet 

2.4.2.1 Energiaköyhyyden määritelmän ja yleisesti pätevien indikaattorien puute 

Suomessa ei ole selkeää käsitystä energiaköyhyydestä tai haavoittuvista 
kuluttajista energiamarkkinoilla. Sidosryhmähaastatteluissa selvisi, että enemmistö 
haastatelluista eivät olleet koskaan törmänneet ”energiaköyhä” käsitteeseen. 
Haastatellut kuitenkin tunnistivat tilanteita, joissa energiaköyhyyttä Suomessa 
esiintyy, vaikka se usein nähdään osana muuta köyhyyttä ja katsotaan kuuluvaksi 
laajempaan köyhyysongelmaan. Käsitteen puuttuminen ja ongelman määrittely 
koettiin ongelmalliseksi: se nähdään esteeksi ongelman johdonmukaiselle 
tunnistamiselle. Useat sidosryhmät nostivatkin esiin tarpeen määritellä millaista 
energiaköyhyys Suomessa on, jos sellaista Suomessa esiintyy.  

2.4.2.2 Tutkimustiedon vähäinen määrä 

Kaikki sidosryhmät korostivat ilmiön vierautta. Tällä hetkellä Suomessa on tehty 
hyvin vähän tutkimusta energiaköyhyyteen liittyen. Aiemmat tutkimukset kuten 
Ympäristöministeriön raportit 21/2013  [1], ja 6/2015 [2], ovat keskittyneet lähinnä 
energiaköyhyyden laskennallisen riskin arvioitiin; 2015 tehdyssä jatkoselvityksessa 
haastateltiin kaikkiaan 20 satunnaisesti valittua kotitaloutta, joista yksikään ei ollut 
pienituloinen kotitalous. Pienellä otoksella tehtyjen haastatteluiden haasteena on 
nimenomaan oikean kohderyhmän saavuttaminen.  

Vaikka Suomessa kerätään laajasti tilastotietoa eri aiheista, ei Suomessa 
kuitenkaan tilastoida energiköyhyyteen liittyviä, useassa muussa maassa käytettyjä 
indikaattoreita, kuten kotitalouden energiakuluja suhteessa käytettäviin tuloihin. 
Tämä vaikeuttaa kansallisten tilastojen käyttöä tutkimukseen sekä kohderyhmän 
määritelyä ilman kattavampaa tutkimusta.  

Osaltaan energiaköyhyyteen liittyvän tilastotiedon keräämistä vaikeuttaa 
psykososiaaliset esteet, kuten ihmisten haluttomuus antaa tuloihin tai muihin 
yksityisasioihin liittyviä tietoja.  

2.4.2.3 Paikalliset olosuhteet 

Sidosryhmät painottivat keskusteluissa Suomen erityispiirteitä muihin maihin 
verrattuna. Suomen osalta huomioon otettavia erityispiirteitä ovat kylmä ilmasto, 
olemassa oleva sosiaaliturvajärjestelmä ja erityisesti haavoittuvien ryhmien profiili.  

Energiköyhyydestä puhuttaessa haluttiin nostaa esiin, että Suomessa on yksi 
maailman kattavimmasta sosiaaliturvajärjestelmistä, jonka tarkoituksena on taata 
riittävä elintaso kaikille suomalaisille. Kaikki sidosryhmät tunnustivat (suhteellisen) 
köyhyyden olemassaolon Suomessa ja tässä yhteydessä energian köyhyyden 
mahdollisen tai todennäköisen olemassaolon. Noin 8,7 prosenttia väestöstä eli alle 



 

 

 

minimibudjetilla ja 11,7 prosenttia suhteellisen köyhyysrajan alapuolella vuonna 
2017 (suhteellinen köyhyysraja on alle 60 prosenttia mediaanituloista Suomessa). 
Energiaköyhyyden tunnistaminen köyhyydestä erillisenä oli kuitenkin vaihtelevaa. 
Erityisesti energia-alan toimijat niputtivat energiaköyhyyden osaksi laajempaa 
köyhyysongelmaa. 

Suurin osa sidosryhmistä korosti myös, että kylmän ilmaston vuoksi rakennuskanta 
Suomessa on paljon paremmin eristetty ja rakennusten energiatehokkuus on 
selvästi parempi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Rakennuskannan 
energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa jo varhaisessa 
vaiheessa. Keskuslämmitys on Suomessa erittäin tavallinen, toisin kuin Keski-
Euroopan maissa. 

Kansalliset erityispiirteet on hyvin tärkeitä ottaa huomioon käsitteiden määrittelyssä 
ja toimien kohderyhmien määrittelyssä. Toimintamalleja ei suoraa voi kopioida 
muista maista.  

2.4.2.4 Energianeuvonta ja sen haasteet 

Haavoittuvien kuluttajien energianeuvonnan osalta sidosryhmien esiin nostamat 
haasteet, ovat pitkälti samat kuin kirjallisuudessa; kohderyhmän tavoittaminen ja 
vaikutusten saaminen. Usein kuluttajat, jotka ovat jääneet Suomessa jo olemassa 
olevien energianeuvontapalvelujen ulkopuolelle ja ovat saattaneet syrjäytyä 
yhteiskunnan palveluista. Näin ollen he eivät todennäköisesti hae sosiaaliavustusta 
tai neuvoja oma-aloitteisesti. Suomessa maksutonta kuluttajien energianeuvontaa 
on tarjottu jo useita vuosia, pääsosin netissä ja puhelimitse. Energiaköyhyyden 
riskiryhmäksi on aiemmassa tutkimuksessa nostettu erityisesti pienituloiset 
kotitaloudet kuten vanhukset, joiden kyky käyttää teknologiaa ei ehkä mahdollista 
neuvonnan vastaanottamista verkossa. Sidosryhmähaastatteluissa esiin nousi 
myös neuvonnan tehottomuus, silloin kun elämän hallinnan kanssa on ongelmia. 
Heikoimmassa asemassa olevat Suomessa ovat usein ihmisiä, joilla on 
monenlaisia ongelmia, ja näin heidän kykynsä selviytyä jokapäiväisestä elämästä 
on usein heikkoa. Tästä syystä energitehokkuusneuvonnalla tuskin saadaan 
toivottuja tuloksia.  

2.4.2.5 Psyko-sosiaaliset esteet 

Energiaköyhyyden tutkimusta, ehkäisyä ja haavoittuville kuluttajille annettavaa 
apua, niin neuvontaa kuin sosiaalitukiakin, varjostavat erilaiset psykososiaaliset 
esteet:  

• Haluttomuus vaikeuksien myöntämiseen: usein haavoittuvassa asemassa 
olevat kuluttajat eivät ole tietoisia saatavista palveluista tai ovat 
vaatimattomia pyytämään tukea tai myöntämään vaikeuksistaan selvitä. 
Tämä pätee erityisesti pienissä kaupungeissa ja yhteisöissä, joissa 
leimautumisen riski on suurempi.  



 

 

 

• Omien tietojen leviämisen pelko: yksi suurimmista vaikeuksista tietojen 
hankkimisessa on kohdehenkilöiden haluttomuus antaa henkilökohtaisia 
tietojaan, kuten tuloja tai tietoja energiakustannuksista ja/tai kulutuksesta. 

• Tukien hakemisen byrokraattisuus: Usein ymmärryksen puute saatavilla 
olevista tuista ja palveluista rajoittaa erityisesti vanhempia ihmisiä hakemasta 
tukia. Osa sidoryhmistä nosti esiin myös maatietieellisen etäisyyden tukien 
hakemisen vaikeuttajana henkilöillä, joiden tietotekniset taidot eivät riitä 
palveluiden hakemiseen netissä. Tämä osaltaan koskee sekä sosiaalitukia, 
mutta myös ARAn erityisryhmien tuet ovat tuoreeltaan siirtyneet haettavaksi 
vain netissä, mikä nähtiin ongelmalliseksi erityisesti, kun kyse on vanhusten 
tuista.  

• Kuluttajien passiivinen rooli: Rahallisten tukien kuten, sosiaalitoimen suoraan 
maksamien energialaskujen ongelmana on nimenomaan kuluttajan 
passivoituminen. Taustalla oleviin tekijöihin kuten energiakulutukseen ei 
puututa, eikä apua tarjota tilanteen parantamiseksi 

2.4.3 Rahalliset tukimekanismit ja kyky tehdä energiatehokkuusinvestointeja 

Sidosryhmät korostivat sitä, että Suomessa on varsin kattava sosiaalijärjestelmä. 
Toisaalta esiin nostettiin, että sosiaaliturvan tukimekanismit eivät millään tavoin 
poista energiaköyhyyden perimmäisiä syitä, vaan sen sijaan energiaköyhyys 
ilmiönä piiloutuu maksettujen tukien alle. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa ei 
sosiaaliturvatukien käyttöä energiakustannusten kattamiseen seurata eikä kukaan 
tiedä kuinka suuri osa tulonsiirroista yhteensä käytetään energiakustannusten 
kattamiseen. Energiakustannusten noustessa tulosiirtojen tarve nousee 
entisestään. Sama on todettu myös Ympäristöministeriön vuonna 2013 tehdyssä 
selvityksessä  [1].  

Yleisesti on tunnustettu, että paras tapa torjua energiaköyhyyttä on toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla parannetaan asuntojen energiatehokkuutta. Tällaisille toimille on 
kuitenkin selkeitä esteitä: energiatehokkuustoimien investointikustannukset ovat 
usein korkeat, eikä niiden tekeminen ole silloin mahdollista kuluttajille, jotka ovat jo 
taloudellisissa vaikeuksissa. Usein haavoittuvassa asemassa olevat eivät ole 
taloudellisessa tilanteessa, joka mahdollistaisi pankkilainan hakemisen ja 
takaisinmaksun. Pahimmassa tapauksessa yksittäisten asukkaiden 
investointimahdollisuuden puute voi estää koko asunto-osakeyhtiön 
energiatehokkuustoimien tekemisen. Asunto-osakeyhtiössä usein kaikkien 
asukkaiden on hyväksyttävä asuntoon liittyvät toimenpiteet, ja yhtiön osakkaiden 
kesken jaettavat kustannukset. Silloin mikäli kaikilla ei ole kiinnostusta tai 
mahdollisuutta tehdä investointeja toimia ei useinkaan toteuteta. Aiemman 
tutkimuksen mukaan  [1], energiaköyhyyden riskissä Suomessa on erityisesti 
pienituloiset omakotiasujat, kuten eläkeläiset. Erillistaloissa asuvalla vastuu toimista 
on täysin itsellä ja laiminlyönnit tarpeellisista korjauksista jäävät usein 
huomaamatta muille kuin asukkaalle itselleen. Myös sidosryhmä haastatteluissa 
nousi huoli nimenomaan, pienituloisista kotitalouksista maaseudun 



 

 

 

muuttotappiokunnissa, joista ihmiset siirtyvät kaupunkeihin ja asuntojen hinnat 
laskevat nopeasti. Näiden kotitalouksien katsottiin olevan eniten riskissä 
energiaköyhyyteen ja siihen liittyviin terveysvaikutuksiin, sillä suurten korjausten 
taloudellinen järkevyys on kyseenlaista ja kiinteistöistä on lähes mahdotonta päästä 
taloudellisesti mielekkäästi eroon.  

Suomessa aiemmin kotitalouksille käytössä ollut energiatehokkuusparannuksiin 
tarkoitettu tuki, energia-avustus, lakkautettiin eikä sitä ole enää vuoden 2016 
jälkeen ollut saatavilla. Korvaavia tukitoimia pienituloisten pientalo-asujien 
auttamiseksi ei ole otettu käyttöön. Tukien poistaminen on täysin päinvastaista kuin 
mitä Ympäristöministeriön tutkimus energiaköyhyydestä suositteli; Raportti 
suositteli tukien ja tulorajojen nostamista sekä tukijärjestelmän kehittämistä niin, 
että voidaan varmistua, ettei nousevat energiakustannukset sysää heikossa 
taloudellisessa asemassa olevia kuluttajia köyhyyteen.  [1]  

 

Kaavio 1 Pientalojen energia-avustuksen määrät ennen sen lakkauttamista Lähde: ARA, 
VaasaETT 

Tällä hetkellä energiatehokkuusinvestointeja varten ei kotitalouksille ole tukia ole 
tarjolla. Vanhuksille ja vammaisille ARA edelleen myöntää korjausavustusta, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa kotona asuminen. Tätä voidaan jossain tapauksissa 
myöntää myös energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin. Tukien puutuminen 
nostettiin sidosryhmähaastatteluissa esille haasteena energiaköyhyyden 
lievittämisessä, sillä ilman minkäänlaista taloudellista tukea haavoittuvien 
kuluttajien on vaikeaa, ellei mahdotonta tehdä merkittäviä parannuksia. 

2.5 Esteiden huomioon ottaminen ASSIST projektissa 

Tässä luvussa pyrimme löytämään ratkaisuja aiemmin esiteltyihin haasteisiin. 
ASSIST projektin tarkoituksena on tuottaa tietoa haavoittuvista kuluttajista ja 
energiaköyhyydestä tutkimusmaissa, ratkaista ongelmia, joita heikossa asemassa 
olevat kohtaavat energiamarkkinoilla sekä auttaa heitä energiatehokkuuden 



 

 

 

parantamisessa ja vielä lisäksi lisätä tietoisuutta haavoittuvista kuluttajista ja 
energiaköyhyydestä sekä edistää näiden huomioon ottamista politiikkatoimien ja 
strategioiden valmistelussa ongelman ratkaisemiseksi. ASSIST toimien suunnittelu 
ja mahdollisten esteiden huomioon ottaminen toimia suunnitellessa tähtää 
parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseen.  

 

Kaavio 2 ASSIST projektin tavoitteet 

 

2.5.1 Energiaköyhyyden ja haavoittuvuuden määritelmä sekä indikaattorit 

Ensimmäinen todettu este on energiaköyhyyden ja haavoittuvuuden selkeän ja 
yhtenäisen määritelmän puuttuminen. Tällä hetkellä sen lisäksi, ettei EU -tasolla ole 
yhtenevää määritelmää, ei Suomessa energiaköyhyyttä ole virallisesti määritelty, 
eikä ongelmaa tunnisteta. ASSIST projektin parissa järjestettävien ohjausryhmä- ja 
sidosryhmätapahtumien tarkoituksena on luoda keskustelua ja pyrkiä saamaan 
konsensus siitä mitä energiaköyhyys Suomessa tarkoittaa: millä tavalla 
määritelmän on yhtenevä tai toisaalta erilainen kuin muissa maissa. Projektin 
tavoitteena on myös luoda keskustelua ja osaltaan antaa suosituksia siitä millaisia 
indikaattoreita energiaköyhyyden mittaamiseksi tarvitaan.  

Vaikka energiaköyhyys ilmiönä helposti mielletään osaksi laajempaa köyhyyttä, ei 
asia ole niin yksinkertainen. Aiemman tutkimuksen ja ASSIST projektin 
taustatutkimuksessa on pystytty identifioimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kiinteästi 
energiaköyhyyteen [3]. Voidaan sanoa, että energiaköyhyys on taloudellisten 
resurssien riittämättömyyttä välttämättömien energiamenojen kattamiseen. 
Energiaköyhyys syntyy kuitenkin eri tekijöiden yhdistelmänä, jotka vaihtelevat 
maittain. Seuraavia yhteisiä tekijöitä, ja niitä kuvaavia indikaattoreita on pystytty 
identifioimaan: 

•Taustatutkimus

•Sidosryhmähaastattelut

•Kyselytutkimus

Tutkimus

•Energiatuutoreiden
koulutus

•Tuutoriverkosto

Energiatuutorit
•Toimet kuluttajien
auttamiseksi verkoston
kautta

•Monialainen dialogi

ASSIST Toimet



 

 

 

 

Kaavio 3 Energiaköyhyyden osatekijät ja indikaattorit (mukaillen Insight_E [3]) 

2.5.2 Tiedonkeruu 

Energiaköyhyyden ja haavoittuvuuden ongelman ratkaisemiseksi ja kohdennettujen 
ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta luotettavan tiedon saamiseksi. 
Tällä hetkellä Suomessa on tehty hyvin vähän tutkimusta energiaköyhyyteen 
liittyen. ASSIST projektin tarkoituksena on ilmiön tutkiminen kohdemaissa. Osana 
ASSIST projektia on tehty kuluttajatutkimusta haavoittuvaisuuden tarkemmaksi 
määrittelemiseksi Suomessa. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisten 
haavoittuvien kuluttajien tilannetta, sekä profiloida haavoittuvia kuluttajia 
Suomessa. Kyselyn otos on kohdistettu aiempaan tutkimukseen ja haastatteluihin 
perustuen ja tarkoitus oli nimeomaan tavoittaa haavoittuvia kuluttajia. Aiempi 
ympäristöministeriön toteuttama tutkimus on identifioinut suurimmiksi riskiryhmiksi 
taajamaalueen ulkopuolella elävät pienituloiset kotitaloudet (mm. eläkeläiset ja 
lapsiperheet), eirtyisesti silloin kun heillä on suuret lämmitettävät neliöt. Aiempaan 
tutkimukseen perustuen ASSIST projektin kuluttajakysely kohdennettiin 
omakotiasujille ja eläkeläisille. Kyselyn jakelu toteutettiin yhteistyössä Omakotiliiton 
ja Vanhustyönkeskusliiton kanssa. Kohdennuksesta johtuen tulokset eivät edusta 
kaikkia suomalaisia, mutta tulosten perusteella pystytään paremmin tunnistamaan 
haavoittuvien ryhmien erityispiirteitä ja kerämään heidän kokemuksia ja tietoa 
heidän kiinnostuksen kohteista ja halukkuudesta mm. energianeuvontaa kohtaan. 

2.5.3 Energianeuvonnan haasteet 

ASSIST projektin taustatutkimus keskittyy haavoittuvaisuuden määrittelyyn 
Suomessa, joka mahdollistaa neuvonnan kohdistamisen paremmin nimenomaan 
haavoittuville kuluttajille. Suomessa on energiaa neuvontaa annettu jo vuosia, siitä 



 

 

 

huolimatta ASSIST projektin yhteydessä tehdyssä jatkokyselyssä kävi ilmi, että 
vehmmistö haavoittuvista kuluttajista tuntee neuvontapalvelut ja tietää mistä niitä 
löytää (Kaavio 4). 

 

Kaavio 4 Energianeuvonnan tunnettuus 

ASSIST projektin puitteissa neuvontaa pyritään antamaan uusia kanavia pitkin, 
kuten sosiaalialan toimijoiden toimesta. Näin on tarkoitus tavoittaa heikossa 
asemassa olevia kuluttajia, joita on nykyisillä ihmisen omaan aloitteeseen 
perustuvalla neuvonnalla vaikea tavoittaa. Kuten aiemmin mainittu, erityisen 
hankalaksi energiköyhyydestä kärsivien kuluttajien tavoittamisen voi tehdä se, että 
usein kyse on henkilöistä, jotka ovat jossain määrin syrjäytyneet yhteiskunnan 
palveluista. Näin ollen he eivät todennäköisesti hae sosiaaliavustusta tai neuvoja 
oma-aloitteisesti.  

2.5.4 Mahdollisuus tehdä energiatehokkuusinvestointeja 

Yksi merkittävimmistä esteistä on haavoittuvien kuluttajien kyvyttömyys tehdä 
energiatehokkuusinvestointeja. ASSIST projektin puitteissa voidaan nostaa asiasta 
keskustelua myös polittisten päättäjien keskuudessa, mutta konkreettiseen 
taloudelliseen tukemiseen ei projektin puitteissa ole mahdollisuuksia. Sidosryhmä 
keskusteluissa syntyi seuraavat ajatukset:  

• Pehmeiden toimenpiteiden ehdotus: on konkreettisia toimenpiteitä (esim. 
valaisimien korvaaminen energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla) tai 
käyttäytymismalleja (esim. sammuttamalla valot huoneesta poistuessa), jotka 
eivät edellytä suuria investointikustannuksia.  

• On olemassa tukia, kuten ARA:n korjausavustus sekä sosiaalinen lainoitus, 
joita voidaan tietyissä tilanteissä käyttää myös energiaremontteihin ja jotka 
eivät ole kovin tunnettuja. Näiden olemassa olevien tukien käyttöä voidaan 
edistää neuvonnalla.  

35.4 %

43.2 %

21.4 %

Olen kuullut tällaisista palveluista ja tiedän mistä niitä löytää

Olen kuullut tällaisista palveluista, mutta en tiedä niistä enempää

En ole koskaan kuullut tällaisista palveluista



 

 

 

• Lisäksi ASSIST projektin pyrii nostamaan poliittiseen keskusteluun 
energiköyhyyden lievittämiseen toimivia ratkaisuja  

2.6 ASSIST projektin puitteissa suunnitellut 

konkreettiset toimet ja odotetut tulokset 

ASSIST projektin tarkoituksena on kouluttaa monialaisesti energiaköyhyyttä 
ymmärtäviä energiatuutoreita niin, että ASSIST energiatuutoreiden koulutuksen opit 
voidaan yhdistää henkilöiden päivittäiseen työskentelyyn. Näin varmistetaan 
projektin oppien ja tulosten jatkuvuus myös projektin päätyttyä. Useat 
neuvontatehtävät tullaan yhdistämään henkilöiden nykyisiin tehtäviin ja näin eri 
metodein tapahtuva neuvonta vaihtelee neuvojaryhmän mukaisesti.  

Symbolit taulukossa:  

 Aika/Kustannukset suhteessa ASSIST projektin resursseihin  

 Ajan/Kustannusten sopivuus ASSIST projektin resursseihin 

Korkea ajan tarve/kustannus, voidaan toteuttaa vain yhdessä toisen 
projektin kanssa  



 

 

 

Neuvonnan laatu Toiminta Aika Kustannus Lisähuomioita Mahdollistavat tekijät 

Neuvontaa energiayhtiöiden 
vertailuun ja 
kilpailuttamiseen liittyen 

 Neuvontaa puhelimitse, 

sähköpostitse tai 
henkilökohtaisesti  

  

  

Neuvoja kodinkoneisiin ja 
niiden käyttöön liittyen  

Neuvontaa puhelimitse, 

sähköpostitse tai 
henkilökohtaisesti 

  

  

 

 

Räätälöityä neuvontaa kodin 
energiatehokkuuden 
parantamiseksi 

Kotikäynti  

 

 

Kodin 
energiakatsauksen teko 

 Voidaan yhdistää 
energiatuutoreiden 
muihin kotikäynteihin 

Yleisemmällä tasolla olevaa 
neuvontaa annettavissa 
Energiakahvilassa tai muussa 
tapaamisessa energiatuutorin 
luona 

 

 

 

 

 

Neuvonta perustuu 
talon rakenteeseen, 
ikään, 

lämmitysjärjestelmän 

yleisiin tietoihin ja 
keskusteluissa esiin 
tulleisiin seikkoihin  

 

 

Vinkkejä helppoihin 
muutoksiin 

Kotikäynti 

 

 

Esim. Ledeihin 
vaihtamiseen  

Voidaan yhdistää 
neuvojien muihin 
kotikäynteihin 

Energia kahvilassa tai muussa 
tapaamisessa energiatuutorin 
luona 

  

  

 

Yleistä neuvontaa 

Kotikäynti 

  

Remontin 
yksityiskohtainen 
suunnittelu 

Voidaan yhdistää 
energiatuutoreiden 
muihin kotikäynteihin 



 

 

 

lämmitystapa-muutoksiin 
liittyen  

puhelimitse, sähköpostitse tai 
henkilökohtaisesti 

  

Muutos-tarpeiden 

tunnistaminen 
keskustelussa, yleiset 

suositukset 

mahdollisista toimista 

  

Neuvoja energiatehokkaaseen 
käyttäytymiseen ja 
kulutustottumusten 
tarkasteluun 

 

  

Auttaa ihmistä omien 
kulutustottumusten 
kriittisessä 
tarkastelussa 

  



 

 

 

2.6.1 Kotikäynnit 

Osa ASSIST energiatuutoreista päivittäisessä työssään vierailevat ihmisten kotona 
ja näin energianeuvontaa on mahdollisuus antaa henkilökohtaisesti kotikäynnillä. 
Kotikäynnit on aikaa vieviä, erityisesti ottaen huomioon, että suurimaassa riskissä 
haavoittuvuudelle Suomessa on haja-asutusalueiden pienituloiset. Etäisyydet voi 
näin olla pitkiä. Kuitenkin kotikäynti mahdollistaa mm. energiakatselmuksen 
tekemisen ja hyvin räätälöityjen sousitusten antamisen 

Aikaa yhden kotikäynnin arvioidaan matkoineen vievän n. 3 tuntia. Sen lisäksi 
löydösten raportointiin ja jatkotoimiin vaaditaan vähintään tunnin verran. Näin ollen 
yhden kotikäynnin vaatima aika on yhteensä vähintään 4 tuntia. Kotikäynnit ovat 
projektin rahallisten resurssien takia mahdollista vain jos ne kuuluvat 
energiatuutoreiden päivittäisiin tehtäviin muutenkin. Kotikäyntejä voidaan tehdä 
vain neuvottavan henkilön suostumuksella, mikä voi myös osaltaan rajoittaa 
mahdollisuuksia kotikäynneille. ASSIST projektin energineuvontaa kartoittavan 
kyselyn vastausten mukaan vain vajaa puolet vastaajista olisi valmis 
vastaanottamaan neuvonnan yhteydessä kotikäynnin (Kaavio 5).  

 

Kaavio 5 Valmius neuvojan kotikäyntiin 

2.6.2 Energiakahvilat 

Energianeuvontaan liittyvällä jatkokyselyllä kartoitettiin nimenomaan haavoittuvien 
kuluttajien asenteita ja odotuksia energianeuvontaa kohtaan. Kyselyssä kävi ilmi, 
että vaikka haavoittuvat kuluttajat eivät välttämättä halua neuvojaa kotikäynnille, he 
toivoisivat saavansa räätälöityä neuvontaa (Kaavio 6). Räätälöity neuvonta vaatii 
tietoa mm. kotitalouden energiankulutuksesta, asuinrakennuksesta ja 
lämmitysjärjestelmästä. Räätälöityä neuvontaa on kuitenkin mahdollisuus antaa 
muilla tavoilla kuin kotikäynneillä.  

47.40%

52.60%

Kyllä, olisi valmis, että neuvoja tulee kotikäynnille

Ei halua kotikäyntiä



 

 

 

 

Kaavio 6 Mitä eniten haluaa energianeuvonnalta 

 

ASSIST projektin osana on tarkoitus järjestää Energiakahviloita, joissa tarjotaan 
kahvin ohella energianeuvontaa. Energiakahvilat on aikomus järjestää tempauksina 
yhteistyössä energiatuutoreiden kanssa ympäri Suomen. Energiakahvilat vaativat 
resursseja, sillä ne eivät kuulu energiatuutoreiden päivittäisiin toimiin heidän 
nykyisissä toimenkuvissaan. Tapahtumien toteuttaminen vaatii:  

• Tilojen varaamisen 

• Materiaalin valmistamisen 

• varsinaisen tapahtuman järjestämisen 

Tilojen kustannukset vaihtelevat tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Tarkoituksena 
on soveltuvin osin käyttää yhteistyötahojen, kuten järjestöjen ja oppilaitosten tiloja, 
silloin kun mahdollista, kustannusten minimoimiseksi. Tapahtumien 
valmistelemiseksi on välttämätöntä valmistaa jaettavia materiaaleja sekä 
kyselylomakkeita. Näiden kustannuksista vastaa projekti.  

2.6.3 Odotetut tulokset 

Pehmeiden toimenpiteiden ehdotuksesta, eli neuvonnasta jota annetaan 
puhelimitse, sähköpostitse sekä henkilökohtaisesti energiakahviloissa, odotamme 
tuloksia, jotka perustuvat lähinnä kulutuskäyttäytymisen optimointiin. Tulokset 
joudutaan todennäköisesti arvioimaan mitaamatta. Perusteelisemman neuvonnan 
kohdalla myös mittaus ja seuranta on todennäköisesti mahdollista. Kotikäynneiltä 
odotamme mahdollisuutta mitata konkerreettisista energiatehokkuuden 
parannustoimista tai kulutustottumusten parantamisesta syntyviä säästöjä. 

40.20%

25.90%

15.90%

8.50%

9.50%

Räätälöity neuvonta kuinka parantaa energiakulutustani

Kattava energiakatselmus energiakulutustottumuksiini

Mahdollisuus verrata energiankulutustani muiden kanssa

Tukipalvelut, jotka olisi saatavilla koko päivän

Muu



 

 

 

2.7 Johtopäätökset 

Suurimpia esteitä energiaköyhyyden ehkäisyssä on yhtenevän energiaköyhyyden 
määritelmän ja yleisesti pätevien indikaattorien puute, neuvonnan kohdentamisen 
ja tavoittavuuden haasteet sekä rahallisten tukimekanismien vähäisyys erityisesti 
energiatehokkuuden parantamiseksi ASSIST projektissa pyritään vastaamaan 
esteisiin tutkimalla ongelmaa, määrittelemään kohderyhmä ennalta, sekä antamaan 
neuvontaa uusia kanavia pitkin, erityisesti korostaen räätälöityä henkilökohtaista 
neuvontaa. Neuvontaa tullaan antamaan verkossa, sähköpostitse, puhelimitse, 
henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä kotikäynneillä. Projektin yhteydessä 
järjestetään Energiakahviloita, jotka mahdollistavat henkilökohtaisia kontakteja 
energiatuutoreiden ja neuvottavien välillä ja antaa mahdollisuuden vertaistuen 
saamiseen.  

  



 

 

 

3. General Conclusions - Finland  

The main obstacles in alleviating energy poverty and vulnerability in Finland are the 
lack of clear definitions and indicators of energy poverty and vulnerability, the 
challenges of targeting and reaching these groups and the lack of financial support 
mechanisms, to improve energy efficiency in households.  

In Finland the advanced social security system mitigates poverty as but there is a 
structural problem with existing aid schemes: they do not adequately encourage 
energy efficiency measures. To improve Energy efficiency energy advisory services 
are offered by both the National Energy Agency Motiva and NGO’s. Although 
according to the responses received from the vulnerable as part of ASSIST 
research, large portion of vulnerable consumers have never heard of programs or 
services offered to help consumers optimize their energy use, which signifies the 
need for advisory services to be targeted at these groups. Challenges might occur 
from people being reluctant for home visits or giving their personal consumption 
data and these issues need to be carefully addressed when the action is 
implemented.  

 

The ASSIST project seeks to address obstacles by researching the problem that up 
until now has had very little attention paid in Finland, defining target groups in 
advance and providing counselling through new channels and bringing new 
interactions between sectors and operators. Within the ASSIST project advisors will 
be trained from both energy and social sector. Advice will be provided on the web, 
by e-mail, by telephone, on personal meetings and on home visits. In connection 
with the project, Energy Cafes will be organized, which will allow for personal 
contacts between advisors and vulnerable consumers; and allow also for peer to 
peer support. 

 

3.1 Summary of the proposed actions 

In the following tables, a summary of the actions proposed in each country is 
reported. 

Key: 

 Time/costs aligned with ASSIST project development 

 Alignment of time/costs with ASSIST project development to be verified 



 

 

 

 Very high time/costs, can be done only in synergy with other projects 

 



 

 

 

Table 3 Action proposals for Finland 

Category Action Time Costs Notes - constraints 

Possible 
solutions and 

synergies 

Guidance in comparing energy 
suppliers 

Advice on the 
phone or via email 

  

  

Advice concerning 
appliances and their usage at 

home 

Advice on the 
phone or via email 

  

  

 

 

Advising on energy efficiency 
improvement in the home 

Home Visits 

 

 

energy audit 

Can be 
incorporated to 
some existing 

advisor profiles 

could in some 
cases be 

incorporated to 
face to face e.g. 
Energy Café or 
persons visit to 

advisors’ location 

 

 

 

 

 

Tips based on age of 
house, house type and 
problems identified in 

discussion 

 

 

Tips on energy usage 
Home visit 

 

 

Identifying large un 
necessary energy users 

 



 

 

 

Energy café or 
other visit to 

energy advisor   

  

 

Renovation advice 

Home visit 

  

Larger energy efficiency 
improvements, planning 

needed renovation 
 

phone, email, face 
to face 

  

Identifying improvement 
needs in conversation, 
more general advisory 

 

Advice on energy usage 
patterns in the home 

 

  

Making people aware of 
where their energy 

consumption behaviour 
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