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Kyselyn taustat ja tarkoitus

• Pilottitutkimus osa Tekes-rahoitteista FLEXe-hanketta (päättynyt 
31.10.2016) ja lopullinen kyselytutkimus toteutetaan osana Suomen 
Strategisen Tutkimusneuvoston BC-DC-hanketta

• Tavoitteet:
• Selvittää kotitalouksien mielipiteitä ja tietämystä energia-asioihin liittyen

• Tarkentaa kokonaiskuvaa kotitalouksien näkemyksistä heille jo tarjottavista 
sekä kehitteillä olevista uusista palveluista, tuotteista ja sopimuksista



Kyselytutkimuksen eteneminen

• Pilotti toteutettiin vuoden 2016 alussa
• Ruokamo, E. & Kopsakangas-Savolainen, M. (2016). Key elements and 

attributes affecting prosumers’ behavior. FLEXE research report (Future 
flexible energy systems - TEKES project). Research report no 3.2.-6. Raportti 
luettavissa: http://flexefinalreport.fi/content/prosumers.

• Lopullinen kysely toteutettiin nettikyselynä syksyllä 2016
• Kyselykutsu lähetettiin 4000 satunnaisesti valitulle kotitaloudelle (mukana 

vain omistusasujat) 

• Vastauksia palautui 380kpl, joka tarkoittaa 9,5 vastausprosenttia

http://flexefinalreport.fi/content/prosumers


Tulokset - Vastaajat

Vastaajat Satunnaisotos
Aineisto 380 4000
Sosio-demografiset muuttujat

Keskiarvo Keskiarvo
Ikä
Kotitalouden koko

56.4
2.4

52.1
NA

Prosenttia Prosenttia
Sukupuoli

Nainen
Mies

Kotitalouden yhteenlasketut tulot (€/kk, brutto)
<2000
2000-3999
4000-5999
6000-7999
>8000
Ei ilmoitettu

Koulutus (korkein suoritettu tutkinto)
Perus- tai kansakoulu
Keskiaste (ylioppilas- ja/tai ammattitutkinto)
Ammattikorkeakoulututkinto
Yliopistotutkinto
Ei ilmoitettu

Työ energia-alaan liittyvä
Kyllä
Ei
Ei ilmoitettu

Asuinpaikka
Haja-asutusale tai pieni taajama
Kuntakeskus tai kaupunki

Asumismuoto
Omakoti- tai paritalo
Rivitalo
Kerros- tai luhtitalo

43.2
56.8

6.3
25.0
30.5
18.2
18.4
1.6

11.3
32.4
33.2
22.9
0.3

6.8
89.7
3.4

24.7
75.3

67.4
11.8
20.8

50.0
50.0

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA

64.5
13.3
22.2

NA = Ei saatavilla



Tulokset – Yleiset asenteet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

a) Energian säästäminen on tarpeellista taloudellisesta näkökulmasta katsottuna

b) Energian säästäminen on tarpeellista muista kuin taloudellisista syistä kuten
ilmastonmuutoksen ehkäisy

c) Kotitalouksien käyttämän sähkön hinta nousee merkittävästi lähivuosien aikana

d) Suomi on tällä hetkellä liian riippuvainen tuontisähköstä

e) Tehtäessä päätöksiä energiantuotannosta Suomen tasolla, kotitalouksien mielipiteitä tulisi
kuulla enemmän

f) Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tulee lisätä, vaikka se aiheuttaisi lisäkustannuksia
yhteiskunnalle

g) Energiantuotannosta aiheutuvia ympäristöongelmia (päästöt ja ilmastonmuutos) liioitellaan

h) Suomeen pitää rakentaa lisää ydinvoimaa

i) Suomeen pitää rakentaa lisää aurinkovoimaa

j) Suomeen pitää rakentaa lisää tuulivoimaa

k) Suomeen pitää rakentaa lisää biovoimalla toimivaa energiantuotantoa

Yleiset energiamarkkinoihin liittyvät mielipiteet (N=380)

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



Tulokset – Termitietämys

0 %
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Termit, joista vastaaja on kuullut aikaisemmin (N=380)

Ei

Kyllä



Tulokset – Mielipiteet sähkösopimuksista

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

a) Minua ei haittaa vaikka sähkölaskuni koko vaihtelisi
suurestikin

b) Haluaisin voida vaikuttaa enemmän toimillani
sähkölaskun suuruuteen

c) Sähkösopimuksia on vaikea vertailla

d) Sähkön siirtomaksu on liian suuri verrattuna sähkön
hintaan

e) Sähkönmyyjäyhtiöt ovat mielestäni luotettavia

f) Sähkönsiirtoyhtiöt ovat mielestäni luotettavia

Sähkösopimuksiin liittyvät väittämät (N=380)

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



Tulokset – Sähkönkulutuksen etäohjaus

Kyllä
54 %

En
46 %

Oletteko valmis hankkimaan 
sopimuksen, johon sisältyy 

sähkönkulutuksen etäohjausta (kulutusta 
siirretään tarvittaessa pois 

energiankysynnän huipputunneilta)? 
(N=380) 

37 %

25 %

38 %

…millaiseen sähkönkulutuksen ohjaukseen 
olisitte valmis osallistumaan? (N=205) 

Sähkönkulutusta voi
säädellä automaattisesti
sopimuksessa sovittuina
kellonaikoina.

Mahdollisesta
sähkönkulutuksen siirrosta
ilmoitetaan minulle ja voin
halutessani kieltäytyä siitä
(ilman kieltoa, siirto
tapahtuu).

Mahdollisesta
sähkönkulutuksen siirrosta
lähetetään minulle pyyntö
ja voin suostua siihen
halutessani (siirto tapahtuu
vain luvalla).

Jos 
halukas, 
niin…



Tulokset – Kysyntäjousto ja päästöt

Ei lainkaan tärkeä
5 %

Ei kovin tärkeä
14 %

Jonkin verran 
tärkeä
48 %

Erittäin tärkeä
28 %

En osaa sanoa
5 %

Kuinka tärkeänä pidätte kotitalouksien tarjoaman jouston 
merkitystä energiamarkkinoiden hiilidioksidipäästöjen 

pienentämisessä? (N=380) 



KIITOS!


