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JOHDANTO 

 
Energia-ala on tärkeässä asemassa Euroopan unionissa, koska se vaikuttaa 

unionin kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja hyvinvointiin mutta myös koko 

unionin talouteen. Unionin toimielimet ovat näin ollen päättäneet kiinnittää 

erityistä huomiota energiakysymyksiin tulevaa vuosikymmentä silmällä pitäen 

laaditussa EU:n kasvustrategiassa eli "Eurooppa 2020 -strategiassa". Strategia 

kattaa useita energia-alaan liittyviä tavoitteita1, kuten valtioiden sisäisen 

kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan tavoitteen, resurssitehokkuuden 

parantamista koskevan tavoitteen ja energiankulutuksen vähentämistä koskevan 

tavoitteen. 
 

Energiakysymyksien tarkasteleminen on entistä tärkeämpää Euroopan unionin ja 

sen 500 miljoonan kansalaisen tulevaisuuden kannalta valmisteltaessa uusien 

jäsenvaltioiden liittymistä EU:hun, koska se voimistaa ongelmia, joita EU:hun 

kohdistuu sen pyrkiessä vastaamaan energia-alan haasteeseen. Sen lisäksi, että 

joidenkin uusien jäsenvaltioiden energia-alan infrastruktuurit ovat vanhentuneet, 

niiden energia-alojen kilpailukyky on alhaisempi.  
 

Lähi-idässä ja Maghreb-valtioissa vallitseva tilanne herättää myös Euroopan 

unionin energiavaroihin liittyviä huolenaiheita. Esimerkiksi Libya tuottaa noin 

10 prosenttia Euroopan unionissa käytetystä öljystä ja 3 prosenttia kaasusta 

mutta myös 20 prosenttia Italiassa käytetystä öljystä.  
 

Tätä taustaa vasten Euroopan parlamentti tilasi tämän 

Eurobarometri-tutkimuksen, jossa analysoidaan syventävästi unionin julkista 

mielipidettä energiakysymyksistä. 

 

Eurobarometri-tutkimus toteutettiin helmikuun 2011 lopussa ja maaliskuun 2011 

alussa ennen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuutta. Eurobarometri-tutkimuksen 

tilasi Euroopan parlamentin viestinnän pääosasto. Tutkimuksen toteutti TNS 

Opinion & Social -verkosto ja TNS Opinion & Social -verkoston haastattelijat 

haastattelivat henkilökohtaisesti noin 26 836:ta vähintään 15-vuotiasta 

eurooppalaista (kysymykset esitettiin haastateltavien kotona). Menetelmänä 

käytettiin Euroopan parlamentin viestinnän pääosaston (yleisen mielipiteen 

seurantayksikön) standardoiduissa Eurobarometri-tutkimuksissa käyttämää 

menetelmää. Tämän raportin liitteenä ovat TNS Opinion & Social -verkoston 

tutkimuslaitosten toteuttamia haastatteluja koskevat tekniset tiedot. Raportissa 

määritellään haastatteluissa käytetty menetelmä ja luottamusvälit. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5844842&noticeType=null&language=en 
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Tutkimus kattaa 27 jäsenvaltiota ja on osa EB 75.1 -tutkimusta. Tutkimuksessa 

esitetään uusia kysymyksiä mutta myös yksi kysymys, joka on esitetty aiemmin 

huhti-toukokuussa 2006 toteutetussa Eurobarometri-tutkimuksessa2 ja jonka 

avulla on mahdollista arvioida tapahtuneita muutoksia.  
 

Yleisanalyysi ja sosiodemografiset analyysit perustuvat 27 jäsenvaltion EU:ssa 

kerättyihin tuloksiin eli 27 jäsenvaltion tuloksien keskiarvoon. Keskiarvoa on 

painotettu siten, että se kuvastaa kunkin jäsenvaltion tosiasiallista 

asukasmäärää.  
 

Tarkastelemme myös lyhyesti sitä, miten vastaukset vaihtelevat vastaajiin 

liittyvien sosiodemografisten ominaisuuksien (sukupuoli, ikä ja niin edelleen) sekä 

muiden indikaattoreiden mukaan, jotka koskevat esimerkiksi laskujen 

maksamiseen liittyviä ongelmia.  

 

 

 
 

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksia koskeva Internet-sivu on 

osoitteessa: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FI&id=40 

 

Kiitämme kaikkia vastaajia, jotka osallistuivat tutkimukseen kaikkialla Euroopan 

unionissa.  
Tutkimusta ei olisi voitu toteuttaa ilman heidän aktiivista osallisuuttaan. 

 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_262_en.pdf 
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Huomautus 

 

Tässä raportissa valtioista käytetään niiden virallisia lyhenteitä.  
 

LYHENTEET 
  

EU27 Euroopan unioni (27 jäsenvaltiota) 
EOS Ei osaa sanoa 
  

BE Belgia 
CZ Tšekki 
BG Bulgaria 
DK Tanska  
DE Saksa 
EE Viro 
EL Kreikka 
ES Espanja 
FR Ranska 
IE Irlanti 
IT Italia 
CY Kypros 
LT Liettua 
LV Latvia 
LU Luxemburg  
HU Unkari 
MT Malta 
NL Alankomaat 
AT Itävalta 
PL Puola 
PT Portugali  
RO Romania 
SI Slovenia 
SK Slovakia 
FI Suomi 
SE Ruotsi 
UK  Yhdistynyt kuningaskunta 

 

***** 
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TIIVISTELMÄ 

 
Eurobarometri-tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat:  
 

- Kuluneen vuoden aikana useampi kuin kahdeksan kymmenestä 

eurooppalaisesta muutti toimintatapojaan vähentääkseen energian 

kulutusta. Ainoastaan 17 prosenttia ei toteuttanut minkäänlaisia 

energiansäästötoimia; luku on alentunut neljä prosenttiyksikköä 

huhtikuusta 2006 alkaen. 
 

- Pyrkiessään säästämään energiaa eurooppalaiset pitävät selvästi 

parempana toimia, joista ei aiheudu taloudellisia kustannuksia: yli 

puolet eurooppalaisista on vähentänyt valaisimien ja sähkölaitteiden 

käyttöä (55 prosenttia) ja useampi kuin neljä kymmenestä on vähentänyt 

lämmityksen ja/tai ilmastoinnin käyttöä (43 prosenttia). 
 

- Älykkäiden energiamittareiden laajamittaista käyttöönottoa 

pidetään parhaana keinona pienentää energialaskuja, minkä 

47 prosenttia eurooppalaisista mainitsee. Muita toimia, jotka 

todennäköisesti pienentävät energialaskuja, ovat kotitaloutensa 

energiatehokkuutta parantaville henkilöille myönnettävät verohelpotukset 

(40 prosenttia) ja hyvänä kakkosena energiantuottajien välinen kilpailu 

(36 prosenttia). Energialaskujen yksinkertaistaminen ja niiden 

ymmärtämisen helpottaminen mainittiin harvemmin (23 prosenttia).  
 

- Useampi kuin kuusi kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että 

ottamalla käyttöön vaikeuksiin joutuneita henkilöitä koskeva 

energiahintapolitiikka olisi mahdollista estää näitä henkilöitä 

köyhtymästä ja syrjäytymästä (62 prosenttia). Vastaajien enemmistö 

23:ssa 27 jäsenvaltiosta katsoo, että alhaisemmat energiahinnat 

vaikuttaisivat myönteisesti köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen.  
 

- Kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta haluaa, että tavoite, joka 

koskee energiankäytön vähentämistä 20 prosenttia vuoteen 2020 

mennessä, olisi pakollinen Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa. Tätä 

mieltä on vastaajien suuri enemmistö kaikissa jäsenvaltioissa. 
 

- Eurooppalaiset katsovat, että tulevasta integroidusta eurooppalaisesta 

energiaverkosta, jota Euroopan parlamentti suosittelee, aiheutuvia 

tärkeimpiä etuja olisivat energiakustannuksien aleneminen (59 prosenttia) 

ja eri energiatyyppien, kuten uusiutuvan energian, parempi käyttö 

(47 prosenttia).  
 

- Enemmän kuin kolme neljäsosaa eurooppalaista on samaa mieltä 
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siitä, että perustamalla Euroopan energiayhteisö lisätään Euroopan 

unionin kansainvälistä vaikutusvaltaa energia-alalla. 
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1. Eurooppalaiset ja energiansäästö  
 

Energiaa on säästettävä, jotta saavutetaan jotkin Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteista ja erityisesti, jotta vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 

20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kansalaiset voivat 

vaikuttaa asiaan muuttamalla toimintatapojaan. 
 

1.1 Henkilökohtaiset toimintatavat [QA16]3 
 

- Eurooppalaisten hyvin suuri enemmistö on toteuttanut toimia 

säästääkseen energiaa - 

 

Aloitimme kysymällä eurooppalaisilta, mitä he ovat itse tehneet vähentääkseen 

energiankulutusta. 

 

 
 

Kuluneen vuoden aikana useampi kuin kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta 

mukautti toimintatapojaan vähentääkseen energiankulutusta. Ainoastaan 

17 prosenttia ei toteuttanut minkäänlaisia energiansäästötoimia. 
 

- Pyrkiessään säästämään energiaa eurooppalaiset pitävät selvästi 

parempana toimia, joista ei aiheudu taloudellisia kustannuksia: 

enemmän kuin puolet eurooppalaisista on vähentänyt valaisimien ja 

sähkölaitteiden käyttöä (55 prosenttia) ja useampi kuin neljä 

kymmenestä on vähentänyt lämmityksen ja/tai ilmastoinnin käyttöä 

(43 prosenttia).  

                                                 
3 QA16 Oletteko toteuttanut kuluneen vuoden aikana joitakin seuraavista toimista säästääksenne 
energiaa?  
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- Muut ehdotetut toimet, jotka ovat kalliimpia tai rajoittavampia, 

mainittiin paljon harvemmin: 19 prosenttia vastaajista on parantanut 

asuntonsa eristystä, mistä on aiheutunut kustannuksia. Pieni 

prosenttiosuus eurooppalaisista on muuttanut liikkuvuuteen liittyviä 

tottumuksiaan. 19 prosenttia on vähentänyt autonsa käyttöä, 

14 prosenttia on lisännyt julkisen liikenteen käyttöä ja 12 prosenttia 

on alentanut ajonopeuttaan. Kuitenkin vain 6 prosenttia 

eurooppalaisista on vaihtanut autonsa vähemmän polttoainetta 

kuluttavaan malliin. Lopuksi 7 prosenttia eurooppalaisista on 

toteuttanut toimia säästääkseen energiaa työpaikallaan.  
 

Joitakin muutoksia on tapahtunut sen jälkeen, kun kysymys esitettiin 

ensimmäisen kerran huhti-toukokuussa 2006, mutta tiedot ovat kaikkiaan 

pysyneet suhteellisen muuttumattomina. Useimmin mainitun toimen eli 

lämmityksen ja sähkölaitteiden käytön vähentämisen maininneiden määrä 

on noussut 7 prosenttiyksikköä, kun taas ajonopeuttaan alentaneiden 

vastaajien osuus on pienentynyt merkittävästi (12 prosenttia eli 

-4 prosenttiyksikköä). Toinen merkille pantava muutos on niiden vastaajien 

osuuden pieneneminen (21 prosentista 17 prosenttiin), jotka eivät ole 

toteuttaneet minkäänlaisia toimia energian säästämiseksi. Tietoisuus säästöjen 

tarpeellisuudesta vaikuttaa lisääntyneen. 
 

 

Jäsenvaltioiden väliset erot 

 

Analysoitaessa alustavasti valtioiden muodostamia ryhmiä käy ilmi, että 

EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden4 ja EU:hun 

vuoden 2004 jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden5 toimintatapojen välillä 

vallitsee eroja. Kun 46 prosenttia vastaajista EU:hun ennen vuotta 2004 

liittyneissä jäsenvaltioissa ilmoittaa vähentäneensä lämmityksen ja/tai 

ilmastoinnin käyttöä säästääkseen energiaa kuluneen vuoden aikana, 

samoin on tehnyt ainoastaan kolmasosa haastatelluista EU:hun 

vuoden 2004/2007 jälkeen liittyneissä valtioissa (33 prosenttia). Lisäksi useampi 

kuin joka viides vastaaja EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa on 

vähentänyt autonsa käyttöä (21 prosenttia) verrattuna ainoastaan 

11 prosenttiin vuoden 2004/2007 jälkeen liittyneissä valtioissa. Kuitenkin 

neljäsosa vastaajista vuoden 2004/2007 jälkeen liittyneissä valtioissa oli 

parantanut asuntonsa eristystä verrattuna 17 prosenttiin ennen vuotta 2004 

liittyneissä jäsenvaltioissa.  

                                                 
4 Seuraavat valtiot ovat liittyneet EU:hun ennen toukokuuta 2004: Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, 
Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi ja 
Yhdistynyt kuningaskunta. Tässä tutkimuksessa niihin viitataan EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneinä 
valtioina. 
5 Valtiot, joista tuli EU:n uusia jäsenvaltioita toukokuussa 2004 tai tammikuussa 2007, ovat Bulgaria, 
Tšekki, Viro, Kypros, Liettua, Latvia, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia. Tässä 

tutkimuksessa niihin viitataan EU:hun vuoden 2004/2007 jälkeen liittyneinä valtioina. 
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Jäsenvaltioiden välisestä vaihtelusta huolimatta vähintään kolme 

neljäsosaa vastaajista kaikissa valtioissa on toteuttanut toimia 

vähentääkseen energiankulutustaan. Maltassa lähes kaikki asukkaat ovat 

toteuttaneet energiansäästötoimia (97 prosenttia). Erityisen suuri määrä 

vastaajia Luxemburgissa (92 prosenttia) sekä Ruotsissa ja Sloveniassa 

(kummassakin 90 prosenttia) ovat myös toteuttaneet toimia energian 

säästämiseksi. Sitä vastoin vastaajat Espanjassa (21 prosenttia), Latviassa 

(22 prosenttia), Romaniassa (23 prosenttia) ja Kreikassa (24 prosenttia) – kaikki 

valtioita, joissa vallitsee vakavia taloudellisia ongelmia – ovat todennäköisimmin 

jättäneet toteuttamatta toimia energian säästämiseksi.  
 

Yksityiskohtaisesti tarkasteltuna:  
 

- Maltassa (87 prosenttia), Portugalissa (76 prosenttia), Sloveniassa 

(70 prosenttia) ja Kyproksessa (67 prosenttia) enemmän kuin 

kaksi kolmasosaa vastaajista on vähentänyt valaisimien ja 

sähkölaitteiden käyttöä verrattuna alle puoleen vastaajista Irlannissa, 

Italiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Slovakiassa, Tšekissä ja Belgiassa. 

Yhteensä 20 jäsenvaltiossa vastaajien ehdoton enemmistö on vähentänyt 

valaisimien ja sähkölaitteiden käyttöä säästääkseen energiaa.  
 

- Yli puolet vastaajista on vähentänyt lämmityksen ja/tai ilmastoinnin 

käyttöä Maltassa (68 prosenttia), Saksassa (59 prosenttia), 

Luxemburgissa (57 prosenttia) ja Sloveniassa (53 prosenttia). Samoin on 

kuitenkin toiminut paljon harvempi vastaaja Baltian maissa (Latvia 

(8 prosenttia), Liettua (10 prosenttia) ja Viro (18 prosenttia). 
 

- Luxemburgissa, Saksassa, Ruotsissa, Itävallassa ja Ranskassa vähintään 

neljäsosa vastaajista on vähentänyt autonsa käyttöä säästääkseen 

energiaa. Vastaajat Bulgariassa, Puolassa ja Romaniassa ovat 

epätodennäköisimmin toteuttaneet toimia tältä osin.  
 

- Julkisen liikenteen käytön lisääntymisen seuraukset ilmentävät auton 

käyttöön liittyviä suuntauksia, mikä on johdonmukaista, koska ensin 

mainittu tekijä saattaa olla seurausta jälkimmäisestä tekijästä. Niinpä 

vastaajat Luxemburgissa ja Ruotsissa käyttävät todennäköisemmin 

enemmän julkista liikennettä. Vastaajat Irlannissa, Portugalissa ja 

Kyproksessa ovat sitä vastoin epätodennäköisimmin muuttaneet 

toimintatapojaan tällä tavoin.  
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Valaistuksen ja sähkölaitteiden 
käytön vähentäminen 

 
 

Lämmityksen ja/tai 
ilmastoinnin käytön 
vähentäminen  

Auton käytön 
vähentäminen 

Asunnon eristyksen 
 parantaminen (seinät, i 
ikkunat jne.)  

Julkisen liikenteen 
 käytön lisääminen

 
Ajonopeuden 
 alentaminen 

 
Toimien toteuttaminen 
 energian säästämiseksi 
työpaikalla   

Auton vaihtaminen vähemmän 
polttoainetta kuluttavaan malliin 

 
Ei 
toteuttanut
toimia 

EU27 55% 43% 19% 19% 14% 12% 7% 6% 17% 
Ennen vuotta 
2004 liittyneet

54% 46% 21% 17% 15% 14% 8% 7% 17% 
Vuoden 2004/07 
jälkeen liittyneet 59% 33% 11% 25% 10% 5% 6% 4% 18% 

BE 48% 50% 22% 29% 16% 18% 10% 11% 14% 
BG 53% 46% 10% 19% 11% 2% 5% 2% 19% 
CZ 45% 30% 14% 30% 14% 5% 5% 5% 20% 
DK 64% 38% 19% 23% 12% 13% 13% 14% 17% 
DE 64% 59% 26% 16% 15% 18% 8% 11% 15% 
EE 55% 18% 17% 40% 17% 5% 10% 6% 12% 
IE 51% 52% 24% 24% 10% 13% 9% 7% 18% 
EL 56% 50% 22% 7% 10% 8% 4% 2% 24% 
ES 58% 38% 16% 5% 15% 11% 6% 2% 21% 
FR 46% 46% 25% 21% 13% 23% 7% 6% 16% 
IT 49% 33% 14% 16% 10% 5% 6% 5% 20% 
CY 67% 55% 20% 13% 3% 8% 6% 6% 19% 
LV 61% 8% 11% 23% 12% 4% 6% 4% 22% 

LT 62% 10% 12% 30% 14% 4% 8% 6% 18% 
LU 62% 57% 30% 26% 30% 25% 13% 13% 8% 
HU 65% 42% 13% 25% 12% 5% 4% 1% 11% 
MT 87% 68% 15% 6% 15% 11% 19% 7% 3% 
NL 46% 46% 20% 18% 16% 13% 9% 7% 16% 
AT 50% 40% 25% 18% 18% 13% 10% 6% 18% 
PL 65% 30% 9% 20% 9% 5% 6% 5% 15% 
PT 76% 33% 11% 16% 4% 4% 5% 2% 12% 
RO 54% 33% 9% 28% 10% 3% 6% 2% 23% 
SI 70% 53% 22% 35% 15% 17% 10% 10% 10% 
SK 45% 42% 11% 37% 7% 4% 8% 6% 18% 
FI 53% 31% 24% 16% 16% 10% 4% 7% 19% 
SE 63% 32% 26% 15% 29% 16% 13% 14% 10% 
UK 50% 50% 24% 25% 21% 14% 10% 9% 16% 

QA16 Oletteko toteuttanut kuluneen vuoden aikana jo itakin seruaavista toimista säästääksenne energiaa?  
- VOI ANTAA MONIA VASTAUKSIA - 

Korkein prosenttiluku valtiota kohden 
Korkein prosenttiluku toimea kohden

Alhaisin prosenttiluku valtiota kohden

Alhaisin prosenttiluku toimea kohden
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Sosiodemografinen analyysi 

 

Analysoitaessa tutkimuksen tuloksia ilmenee tiettyjä sosiodemografisia eroja:  
 

- Sukupuoleen perustuvat erot ovat merkityksettömiä, joskin naiset 

ovat hieman todennäköisemmin vähentäneet valaisimien ja 

sähkölaitteiden sekä lämmityksen ja/tai ilmastoinnin käyttöä säästääkseen 

energiaa. Miehet ovat kuitenkin todennäköisemmin muuttaneet 

liikkumiseen ja erityisesti auton käyttöön liittyviä tottumuksiaan.  
 

- Vastaajien ikä on vaihtelulle alttiimpi kriteeri: vaikka nuorimmat 

vastaajat ovat usein tietoisempia ympäristöasioista, he muuttivat 

kuitenkin epätodennäköisemmin toimintatapojaan, kun taas 40–

54-vuotiaat vastaajat toteuttivat todennäköisimmin toimia vähentääkseen 

energian kulutustaan.  
 

- Koulutukseen liittyvillä eroilla on suhteellisen vähän merkitystä. 

On yksinkertaisesti havaittavissa, että koulunkäynnin varhaisimmassa 

vaiheessa lopettaneet vastaajat muuttivat epätodennäköisimmin 

liikkumiseen liittyviä tottumuksiaan.  
 

- Lopuksi vastaajat, joilla on eniten taloudellisia vaikeuksia, ovat 

myös toteuttaneet eniten säästötoimia sekä vähentämällä valaisimien 

ja sähkölaitteiden että lämmityksen ja/tai ilmastoinnin käyttöä. Tämä on 

varsin johdonmukaista, koska tällaiset energiansäästötoimet tuottavat 

välittömiä taloudellisia säästöjä. Kyseiset vastaajat ovat kuitenkin hieman 

epätodennäköisemmin muuttaneet liikkumiseen liittyviä tottumuksiaan, 

kenties siitä syystä, että he käyttävät autoaan työhön liittyvissä 

tarkoituksissa.  
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Valaistuksen ja  
sähkölaitteiden käytön 
vähentäminen   
 

 

Lämmityksen 
ja/tai ilmastoinnin 
käytön 
vähentäminen 

Auton käytön 
vähentäminen  

Asunnon  
eristyksen 
parantaminen  
(seinät, ikkunat 
jne.) 
 

Julkisen 
 liikenteen 
käytön 
lisääminen 

 
Ajonopeuden 
alentaminen 

Toimien 
toteuttaminen 
energian 
säästämiseksi 
työpaikalla 

 
 

Auton vaihtaminen 
vähemmän  
polttoainetta 
kuluttavaan 
malliin 

 
 

Ei  
toteutta- 
nut toimia 

EU27 55% 43% 19% 19% 14% 12% 7% 6% 17% 

Mies 53% 41% 21% 20% 13% 14% 7% 7% 18% 
Nainen  57% 44% 17% 18% 14% 10% 7% 6% 16% 

15-24 44% 33% 12% 11% 21% 5% 5% 4% 27% 
25-39 56% 43% 19% 18% 13% 13% 9% 8% 16% 
40-54 58% 46% 21% 21% 12% 15% 11% 7% 15% 
55 + 57% 44% 20% 21% 13% 11% 4% 6% 16% 

15- 57% 43% 16% 16% 10% 9% 4% 4% 19% 
16-19 55% 44% 20% 19% 11% 12% 7% 6% 17% 
20+ 57% 46% 24% 24% 17% 16% 11% 9% 13% 
Opiskelee edelleen  46% 32% 10% 11% 26% 5% 5% 3% 26% 

Suurimman osan aikaa  58% 47% 15% 15% 12% 10% 4% 4% 19% 
Ajoittain  55% 43% 17% 16% 13% 10% 6% 5% 18% 
Ei käytännössä koskaan  55% 43% 21% 21% 14% 13% 8% 8% 16% 

Laskujen maksamiseen liittyviä vaikeuksia 

QA16 Oletteko toteuttanut kuluneen vuoden aikana jotakin seuraavista toimista säästääksenne energiaa? 
- VOI ANTAA MONIA VASTAUKSIA - 

Sukupuoli 

Ikä 

Koulunkäynnin päättämisikä 
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1.2 Energialaskujen pienentämiseksi toteutettavia 

toimenpiteitä [QA18]6 
 

- Älykkäiden energiamittareiden laajamittaista käyttöönottoa 

pidetään parhaana keinona pienentää energialaskuja - 

 

Eurooppalaisilta kysyttiin, mitä toimia he pitivät tehokkaimpina energialaskujen 

pienentämiseksi toteuttamiensa yksittäisten toimien lisäksi. Heitä pyydettiin 

valitsemaan kaksi niistä neljästä toimenpiteestä, joita Euroopan parlamentti 

suosittelee ja joiden avulla on mahdollista pienentää energialaskuja.  
 

 
 

Lähes puolet eurooppalaisista (47 prosenttia) katsoo, että älykkäiden 

energiamittareiden laajamittainen käyttöönotto on tehokas keino pienentää 

energialaskuja. Neljä kymmenestä vastaajasta mainitsi kotitaloutensa 

energiatehokkuutta parantaville henkilöille myönnettävät 

verohelpotukset (40 prosenttia) ja yli kolmasosa oli sitä mieltä, että 

energialaskuja olisi mahdollista pienentää myös energiantuottajien välisen 

kilpailun avulla (36 prosenttia). Lopuksi vain neljäsosa eurooppalaisista katsoi, 

että energialaskujen yksinkertaistaminen ja niiden ymmärtämisen 

helpottaminen auttaisi pienentämään niitä (23 prosenttia).  
 

 

                                                 
6 QA18 Minkä kahden seuraavan toimenpiteen avulla voisitte energiankuluttajana pienentää 
energialaskujanne? 
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Jäsenvaltioiden väliset erot 

 

Analysoitaessa tutkimuksen tuloksia sen perusteella, milloin kyseinen 

valtio on liittynyt Euroopan unioniin, ilmenee tiettyjä eroja. Vastaajat 

EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneissä valtioissa mainitsevat uudempien 

jäsenvaltioiden vastaajia todennäköisemmin älykkäiden energiamittareiden 

laajamittaisen käyttöönoton ja verohelpotukset (vastaavasti 49 ja 

41 prosenttia verrattuna 42:een ja 35 prosenttiin). Vastaajat vuoden 2004/2007 

jälkeen liittyneissä valtioissa mainitsevat kuitenkin todennäköisemmin 

energiantuottajien välisen kilpailun (40 prosenttia vastaan 34 prosenttia), 

minkä he sijoittavat toiselle sijalle energialaskuja todennäköisesti pienentävien 

toimenpiteiden joukossa. 
 

Muutoin tähän kysymykseen annetut vastaukset ovat varsin sekalaisia ja 

vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Merkittävä prosenttiosuus vastaajista 

kannattaa kuitenkin neljää ehdotettua toimenpidettä. Yksityiskohtaisesti 

tarkasteltuna:  
 

- Neljässätoista jäsenvaltiossa kannatetaan älykkäiden 

energiamittareiden laajamittaista käyttöönottoa, jotta kotitaloudet 

voivat käyttää energiaa, kun se on edullisempaa, ja säädellä energian 

kulutustaan. Tämä toimenpide mainittiin useimmin Italiassa, Ruotsissa, 

Tanskassa, Itävallassa, Portugalissa, Tšekissä, Irlannissa, Kreikassa, 

Unkarissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Virossa (jossa se mainittiin 

yhtä usein kuin energiantuottajien välinen kilpailu), Puolassa ja 

Espanjassa. Vaikka kyseinen toimenpide ei ollut useimmin mainittu 

ehdotus, yli 50 prosenttia vastaajista Kyproksessa, Sloveniassa ja 

Alankomaissa mainitsi älykkäiden energiamittareiden käytön.  
 

- Seitsemässä muussa jäsenvaltiossa useimmin mainittu toimenpide oli 

kotitaloutensa energiatehokkuutta parantaville (ja siten tarpeetonta 

energian kulutusta rajoittaville) henkilöille myönnettävät 

verohelpotukset. Näitä jäsenvaltioita olivat Kypros, Alankomaat, Malta, 

Slovenia, Suomi, Luxemburg ja Ranska.  
 

- Seitsemässä muussa jäsenvaltiossa katsotaan, että energiantuottajien 

välinen kilpailu olisi paras keino pienentää energialaskuja. Nämä 

jäsenvaltiot olivat Slovakia, Liettua, Latvia, Saksa, Romania, Belgia ja Viro 

(jossa se mainittiin yhtä usein kuin älykkäiden energiamittareiden 

laajamittainen käyttöönotto).  
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- Lopuksi vaikuttaa siltä, että energialaskujen vaikeaselkoisuus aiheuttaa 

ongelmia erityisesti Bulgariassa, jossa kyseinen vastaus mainittiin 

useimmin. 45 prosenttia vastaajista totesi, että energialaskujen 

yksinkertaistaminen ja niiden ymmärtämisen helpottaminen 

auttaisi pienentämään niitä, kun taas kyseinen toimenpide sijoitettiin 

viimeiselle sijalle 24:ssä 27 jäsenvaltiosta. Toimenpidettä ei sijoitettu 

viimeiselle sijalle Bulgarian lisäksi kuin kahdessa muussa jäsenvaltiossa, 

Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  
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"Älykkäiden" energiamittareiden 
käyttöönotto kotitalouksissa 

Kotitaloutensa energiatehokkuutta 
parantaville myönnettävät 
verohelpotukset 

Edellytyksien luominen eri 
energiantoimittajien väliselle kilpailulle  

Energialaskujen yksinkertaistaminen ja 
ymmärtämisen helpottaminen  

EU27 47% 40% 36% 23% 
PRE-2004 49% 41% 34% 23% 

POST-2004/07 42% 35% 40% 24% 
BE 46% 40% 42% 32% 
BG 41% 29% 42% 45% 
CZ 51% 36% 41% 21% 
DK 58% 55% 29% 27% 
DE 47% 39% 49% 28% 
EE 42% 27% 42% 21% 
IE 49% 42% 36% 21% 
EL 48% 41% 46% 27% 
ES 40% 36% 36% 26% 
FR 49% 53% 33% 14% 
IT 59% 34% 29% 17% 
CY 57% 64% 37% 19% 
LV 33% 43% 52% 11% 
LT 36% 37% 54% 16% 
LU 47% 54% 32% 11% 
HU 48% 43% 33% 23% 
MT 37% 59% 36% 23% 
NL 52% 59% 20% 18% 
AT 54% 46% 29% 33% 
PL 41% 34% 36% 22% 
PT 52% 22% 42% 15% 
RO 37% 32% 44% 24% 
SI 54% 57% 35% 20% 
SK 46% 30% 55% 19% 
FI 45% 56% 39% 19% 
SE 59% 51% 37% 20% 
UK 44% 39% 20% 27% 

Korkein prosenttiluku valtiota kohden 
Korkein prosenttiluku toimea kohden

Alhaisin prosenttiluku valtiota kohden

Alhaisin prosenttiluku toimea kohden

QA18 Minkä kahden seuraavan toimenpiteen avulla voi sitte energiankuluttajana pienentää energialaskujan ne? 
- ENINT. 2 VASTAUSTA -  
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Sosiodemografinen analyysi 

 

Tuloksien sosiodemografisessa analyysissa ilmenevät väestöryhmien väliset erot. 

 

- Miehet katsovat hieman naisia todennäköisemmin, että 

verohelpotukset ja energiantuottajien välinen kilpailu auttaisivat 

pienentämään energialaskuja. Vastauksissa on yleisesti havaittavissa 

vain vähän sukupuoleen perustuvia eroja.  
 

- Vaikka iällä on suhteellisen vähäinen vaikutus, joitakin eroja on 

kuitenkin olemassa: iäkkäämmät ihmiset ovat keskimääräistä 

epätodennäköisemmin sitä mieltä, että älykkäiden energiamittareiden 

laajamittainen käyttöönotto, verohelpotukset ja energiantuottajien välinen 

kilpailu auttaisivat pienentämään energialaskuja. He katsovat kuitenkin 

todennäköisemmin, että laskujen yksinkertaistamisesta olisi apua, koska 

heidän on muita ikäryhmiä vaikeampi ymmärtää niitä.  
 

- Koulutustaso on vaihtelulle alttiimpi kriteeri. Vähiten koulutetut 

vastaajat mainitsevat iäkkäämpien ihmisten tavoin epätodennäköisemmin 

eri vaihtoehtoja lukuun ottamatta energialaskujen yksinkertaistamista, 

jonka he mainitsevat todennäköisemmin.  
 

- Myös taloudelliset ongelmat aiheuttavat eroavuuksia, erityisesti 

kotitaloutensa energiatehokkuutta parantaville henkilöille myönnettävien 

verohelpotuksien suhteen: toimenpiteen mainitsee 43 prosenttia niistä, 

joilla on suurimman osan aikaa vaikeuksia maksaa laskujaan, verrattuna 

32 prosenttiin niistä, joilla ei käytännössä koskaan ole tällaisia vaikeuksia.  
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"Älykkäiden" energiamittareiden
käyttöönotto kotitalouksissa

Kotitaloutensa 
energiatehokkuutta 
 parantaville myönnettävät
 verohelpotukset 
 

 

Edellytyksien luominen 
eri energiantoimittajien 
väliselle kilpailulle 
 
 

 

Energialaskujen 
yksinkertaistaminen 
ja 
ymmärtämisen 
helpottaminen 
 

 
 

EU27 47% 40% 36% 23% 

Mies 47% 42% 37% 22% 
Nainen 48% 38% 34% 24% 

15-24 48% 38% 35% 20% 
25-39 50% 43% 38% 20% 
40-54 50% 42% 37% 22% 
55 + 43% 36% 33% 27% 

15- 42% 33% 32% 28% 
16-19 48% 39% 37% 24% 
20+ 51% 47% 37% 18% 
Opiskelee edelleen 48% 39% 36% 19% 

QA18 Minkä kahden seuraavan toimenpiteen avulla voi sitte energiankuluttajana pienentää energialaskujan ne? 
- ENINT. 2 VASTAUSTA -

Ikä 

Koulunkäynnin päättämisikä  
 

Sukupuoli  



19 

2. Energiahintojen vaikutus köyhyyden ja 

syrjäytymisen torjuntaan 
 

Useat Euroopan parlamentin tilaamat Eurobarometri-tutkimukset ovat 

osoittaneet, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta ovat selvästi 

tärkein asia, jota eurooppalaiset haluavat Euroopan parlamentin tarkastelevan7. 

Näin ollen on kiinnostavaa tarkastella, katsovatko eurooppalaiset, että 

energiahintoihin liittyvillä toimilla saattaisi olla myönteinen vaikutus. 
 

Niinpä heitä pyydettiin ilmaisemaan kantansa asiaan. Heitä muistutettiin ensin 

siitä, että 116 miljoonaa unionin kansalaista on tällä hetkellä vaarassa köyhtyä ja 

syrjäytyä8.  
 

- Eurooppalaisten selvä enemmistö katsoo, että erityisillä 

energiahintoihin liittyvillä toimilla olisi mahdollista torjua köyhyyttä ja 

syrjäytymistä - 

 

Useampi kuin kuusi kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että erityisellä 

energiahintapolitiikalla olisi mahdollista estää haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden köyhtyminen ja syrjäytyminen (62 prosenttia, joista 24 prosenttia oli 

vakaasti tätä mieltä ja vastasi "kyllä, varmasti").  
 

Huomattava vähemmistö eurooppalaisista suhtautuu kuitenkin asiaan 

epäilevämmin: lähes kolmasosa katsoo, että energiahintoja mukauttamalla ei ole 

mahdollista estää haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden köyhtymistä ja 

syrjäytymistä (32 prosenttia). 
 

                                                 
7 Katso erityisesti: Eurooppalaiset ja kriisi: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FI&refreshCache=yes&p
ageRank=4&id=40 
8 QA20 EU:n kansalaisista 116 miljoonaa (eli miltei neljännes koko EU:n väestöstä) ovat vaarassa 
köyhtyä ja syrjäytyä. Katsotteko, että erityisillä energian hintaa koskevilla toimenpiteillä voitaisiin 
estää näiden ihmisten köyhtyminen ja syrjäytyminen?  
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Jäsenvaltioiden väliset erot 

 

Tämän kysymyksen kohdalla jäsenvaltioiden väliset erot ovat paljon 

selvempiä. Analysoitaessa tuloksia valtioryhmittäin käy ilmi, että eroavuudet 

ovat varsin merkittäviä: niinpä euroalueen valtioissa vastaajien enemmistön 

mielestä erityisillä energiahintoihin liittyvillä toimilla olisi mahdollista estää 

kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden köyhtyminen ja 

syrjäytyminen (58 prosenttia), joskin pieni vähemmistö suhtautuu epäillen 

tällaisen politiikan mahdolliseen vaikutukseen (38 prosenttia). Muissa kuin 

euroalueen valtioissa jako on paljon selkeämpi (67 prosenttia katsoo, että 

erityisillä energiahintoihin liittyvillä toimilla olisi mahdollista suojella 

haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, kun taas 25 prosenttia on asiasta eri 

mieltä). Kysymykseen esitetyt kannanotot vaihtelevat jäsenvaltioittain: 
 

- Niiden vastaajien osuus, jotka katsovat, että erityisellä 

energiahintapolitiikalla olisi mahdollista estää joidenkin henkilöiden 

köyhtyminen ja syrjäytyminen, vaihtelee Maltan 83 prosentista Tanskan 

36 prosenttiin. Vastauksien vaihtelu on näin ollen varsin suurta, vaikka 

vastaajien enemmistö onkin samaa mieltä ehdotuksesta. 
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- Vastaajien enemmistö 23:ssa 27 jäsenvaltiosta katsoo, että alhaisemmat 

energiahinnat saattaisivat vaikuttaa myönteisesti köyhyyden ja 

syrjäytymisen torjumiseen. Vain neljä jäsenvaltiota poikkeaa tästä 

yleisestä suuntauksesta: Tanska (jossa 50 prosenttia vastaajista vastasi 

"ei"), Suomi (52 prosenttia), Saksa (54 prosenttia) ja Alankomaat 

(56 prosenttia). Pohjoismaita lukuun ottamatta – joista kaikissa kolmessa 

suhtaudutaan epäilevimmin erityisten energiahintojen myönteiseen 

vaikutukseen köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan – muiden EU:n 

jäsenvaltioiden välillä ei ole havaittavissa todellista maantieteellistä 

johdonmukaisuutta. Esimerkiksi Benelux-maissa kerätyt vastaukset ovat 

suhteellisen vaihtelevia, samoin kuin Baltian maissa.  
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On kiinnostavaa huomata, että valtioiden vauraus BKT:n perusteella arvioituna ei 

näytä vaikuttavan tuloksiin; asukaskohtaisella BKT:llä ei ole käytännössä juuri 

vaikutusta niihin. Maltan, valtion, jossa vastaajat katsovat todennäköisimmin, 

että erityiset energiahintoihin liittyvät toimet saattavat vaikuttaa myönteisesti 

köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen (83 prosenttia), asukaskohtainen BKT 

jää alle unionin keskiarvon. Maltan jälkeen seuraa kuitenkin Yhdistynyt 

kuningaskunta (78 prosenttia), jossa asukaskohtainen BKT on unionin keskiarvoa 

korkeampi. Asteikon toiseen päähän sijoittuvia valtioita, jotka ovat vähiten 

vakuuttuneita erityisten energiahintojen tehokkuudesta, ovat Alankomaat 

(41 prosenttia) – jonka asukaskohtainen BKT on korkea (neljänneksi korkein 

Euroopan unionissa) – ja Viro (51 prosenttia); sen asukaskohtainen BKT on 

järjestyksessä EU:n 22. On siis mahdollista, että eri valtioiden energiahinnat 

vaikuttavat enemmän siihen, miten kysymykseen vastataan.  
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Sosiodemografinen analyysi 

 

Tämän kysymyksen kohdalla sosiodemografiset erot ovat varsin 

vähäisiä. Kaikissa ryhmissä vastaajien vankka enemmistö katsoo, että 

erityisillä energiahinnoilla olisi mahdollista estää haavoittuvassa asemassa 

olevien henkilöiden köyhtyminen ja syrjäytyminen.  
 

- Vastaajien elintaso vaikuttaa sitä vastoin olevan merkittävä tekijä. 

Ne, joilla on suurimman osan aikaa vaikeuksia maksaa laskujaan ja jotka 

saattavat hyötyä välittömimmin tällaisista energiahinnoista, katsovat 

todennäköisimmin, että kyseisillä toimilla olisi mahdollista estää 

haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden köyhtyminen ja 

syrjäytyminen. Vastaajat, joilla ei käytännössä koskaan ole vaikeuksia 

maksaa laskujaan kuun lopussa, ovat hieman keskimääräistä 

epätodennäköisemmin sitä mieltä, että erityisillä energiahinnoilla olisi 

mahdollista estää haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 

köyhtyminen ja syrjäytyminen. 
 

 

Yht. "kyllä"  Yht. "ei" Ei osaa sanoa

EU27 62% 32% 6%

Suurimman osan aikaa 67% 26% 7%

Ajoittain 65% 30% 5%

Ei käytännössä koskaan 59% 36% 5%

QA20 Katsotteko, että erityisillä energian hintaa koskev illa toimenpiteillä 
voitaisiin estää näiden ihmisten köyhtyminen ja syr jäytyminen? 

          
 

Laskujen maksamiseen liittyviä vaikeuksia  
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3. Eurooppalaisten näkemykset yhteisestä 

energiapolitiikasta 
 

3.1 EU:n tavoite 

 

- Eurooppalaisten laaja enemmistö on yhtä mieltä siitä, että tavoitteen, 

joka koskee energiankäytön vähentämistä 20 prosenttia vuoteen 2020 

mennessä, olisi oltava pakollinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa -  
 

Useampi kuin kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta haluaa, että Euroopan 

unionin ja sen jäsenvaltioiden asettamasta tavoitteesta, jonka mukaan 

energiankäyttöä on vähennettävä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä9, 

tehdään pakollinen kaikissa Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa. Analysoitaessa 

vastauksia yksityiskohtaisesti ilmenee, että lähes puolet eurooppalaisista 

kannattaa lujasti tavoitteen pakollisuutta: 48 prosenttia vastasi "kyllä, varmasti", 

kun taas 33 prosenttia vastasi "kyllä, todennäköisesti". Vain 14 prosenttia 

vastaajista ei kannata tavoitteen pakollisuutta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 

(10 prosenttia vastasi "ei, todennäköisesti ei" ja 4 prosenttia "ei, ei varmasti").  
 

 

                                                 
9 QA17 EU ja sen jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää energiankäyttöä 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä. Katsotteko, että kyseisen tavoitteen on oltava pakollinen kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa?  
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Jäsenvaltioiden väliset erot 

 

Jäsenvaltioiden välisiä eroja on suhteellisen vähän. Kaikissa valtioissa 

vähintään seitsemän vastaajaa kymmenestä katsoo, että energiankäytön 

vähentämistä koskevan tavoitteen olisi oltava pakollinen kaikissa 

jäsenvaltioissa. Ehdotuksen saaman kannatuksen voimakkuus vaihtelee 

kuitenkin. Euroopan unioniin liittymisen ajankohta on yksi asiaan vaikuttavista 

tekijöistä: yli puolet vastaajista EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneissä valtioissa 

on lujasti sitä mieltä, että kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava EU:n ja 

jäsenvaltioiden asettamaa 20 prosentin energiansäästötavoitetta (51 prosenttia 

vastasi "kyllä, varmasti" ja 30 prosenttia "kyllä, todennäköisesti"). Vastaajat 

vuoden 2004/2007 jälkeen liittyneissä valtioissa eivät ole yhtä varmoja asiasta; 

37 prosenttia vastasi "kyllä, varmasti" ja 42 prosenttia vastasi "kyllä, 

todennäköisesti". Jäsenvaltioiden väliset eroavuudet ovat vieläkin suurempia: 
 

- "Kyllä, varmasti" -vastauksien osuus vaihteli merkittävästi valtiosta 

toiseen. Vähintään kuusi vastaajaa kymmenestä Ruotsissa (jossa 

60 prosenttia vastasi "kyllä, varmasti"), Sloveniassa (63 prosenttia), 

Belgiassa (64 prosenttia), Ranskassa (65 prosenttia), Kyproksessa 

(66 prosenttia) ja, mikä yllättävintä, Luxemburgissa (74 prosenttia) on 

vakuuttunut siitä, että tavoitteen, joka koskee energiankäytön 

vähentämistä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, olisi oltava 

pakollinen EU:n kaikissa jäsenvaltioissa.  
 

- Sitä vastoin ainoastaan kolmasosa tai vielä harvempi vastaajista 

Itävallassa (32 prosenttia), Irlannissa (29 prosenttia), Portugalissa 

(28 prosenttia) ja Tšekissä (26 prosenttia) vastasi näin päättäväisesti. 

Astevaihtelusta huolimatta tosiasia on, että suuri enemmistö vastaajista 

katsoo, että kaikki valtiot olisi velvoitettava noudattamaan energiankäytön 

vähentämistä vuoteen 2020 mennessä koskevaa tavoitetta.  
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Sosiodemografinen analyysi 

 

Sosiodemografisesta analyysista ilmenee vain vähäisiä eroavuuksia: kaikissa 

ryhmissä vastaajien laaja enemmistö katsoo, että tavoitteen, joka koskee 

energiankäytön vähentämistä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, olisi oltava 

pakollinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.  
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3.2 Integroidusta eurooppalaisesta energiaverkosta 

aiheutuvat tärkeimmät edut [QA19]10 
 

- Integroidusta energiaverkosta aiheutuva tärkein etu olisi 

energiakustannuksien aleneminen - 

 

Kun eurooppalaisilta kysyttiin integroidun eurooppalaisen energiaverkon 

perustamisesta mahdollisesti aiheutuvista eduista, heitä pyydettiin ensin 

ilmoittamaan, mitä he pitävät tällaisesta verkosta aiheutuvana tärkeimpänä etuna 

("ensisijaisesti", vain yhdellä vastauksella) ja sitten muut edut ("ja muut", 

mahdollisuus antaa monia vastauksia). Analyysimme perustuu näin ollen sekä 

ensimmäiseen vastaukseen että monen annetun vastauksen yhdistelmään.  
 

Tietty vaihtoehto erottuu varsin selvästi integroidusta energiaverkosta 

aiheutuvana tärkeimpänä etuna (vastaus, "ensisijaisesti"): 

energiakustannuksien aleneminen oli ensimmäinen vaihtoehto, jonka yli 

kolmasosa vastaajista mainitsi (36 prosenttia) selvästi ennen muita vaihtoehtoja. 

Toiselle sijalle nousi eri energiamuotojen ja erityisesti uusiutuvan energian 

parempi käyttö, minkä viidesosa haastateltavista mainitsi (20 prosenttia). Sen 

jälkeen mainittiin luotettavammat energiatoimitukset (16 prosenttia), 

neuvottelukyvyn paraneminen muihin valtioihin tai valtioryhmiin nähden 

(10 prosenttia) ja lopuksi EU:n jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 

lisääntyminen (8 prosenttia).  
 

 
 

Järjestys pysyy muuttumattomana, kun tarkastellaan vastauksien 

yhdistelmää (vastaukset, "ensisijaisesti"; "ja muut"). Lähes kuusi kymmenestä 

vastaajasta mainitsi energiahintojen alenemisen (59 prosenttia) ennen 
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energiamuotojen ja erityisesti uusiutuvan energian parempaa käyttöä 

(47 prosenttia) integroidusta eurooppalaisesta energiaverkosta aiheutuvina 

tärkeimpinä etuina. Vain hieman yli kolmasosa vastaajista mainitsi 

luotettavammat energiatoimitukset (35 prosenttia) ja 28 prosenttia mainitsi EU:n 

paremmat valmiudet neuvotella tärkeistä sopimuksista kolmansien osapuolien 

kanssa. Lopuksi neljäsosa eurooppalaisista on sitä mieltä, että integroitu 

energiaverkko lisää jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta.  
 

"Ei osaa sanoa" -vastauksien määrä on suhteellisen alhainen tämän kysymyksen 

kohdalla (9 prosenttia), mikä voisi viitata siihen, että vastaajat ovat 

vakuuttuneita integroidusta eurooppalaisesta energiaverkosta aiheutuvista 

eduista.  
 

Jäsenvaltioiden väliset erot 

 

Vastauksien painottuminen vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, joskin 

energiahintojen aleneminen on ensimmäinen mainittu vaihtoehto useimmissa 

jäsenvaltioissa. 

 

- 21 jäsenvaltiossa energiahintojen alenemista pidetään integroidun 

eurooppalaisen energiaverkon tärkeimpänä etuna. Sloveniassa kyseinen 

kohta sijoittui yhtä korkealle kuin uusiutuvien energialähteiden parempi 

käyttö (58 prosenttia kummassakin tapauksessa). 
 

- Eri energiamuotojen ja erityisesti uusiutuvan energian parempi käyttö 

mainitaan kuitenkin ensin kuudessa valtiossa: Tanskassa 

(66 prosenttia), Ruotsissa (63 prosenttia), Itävallassa (59 prosenttia), 

Saksassa (54 prosenttia), Alankomaissa (51 prosenttia) ja Suomessa 

(45 prosenttia). Näiden valtioiden asukkaat ovat perinteisesti olleet 

kaikkein tietoisimpia uusiutuviin energialähteisiin liittyvästä 

kysymyksestä.11  
 

- Vähintään puolet vastaajista Itävallassa (54 prosenttia) ja Kreikassa 

(50 prosenttia) katsoo, että integroidun eurooppalaisen energiaverkon 

avulla edistetään luotettavampia energiatoimituksia. Tämä kohta 

mainittiin myös hyvin usein Saksassa (49 prosenttia), Bulgariassa 

(48 prosenttia) ja Maltassa (47 prosenttia).  
 

                                                                                                                                            
10 QA19 EU:ssa on nyt 27 kansallista verkkoa, mutta EU:lla ei ole yhdennettyä energiaverkkoa. Mikä 
olisi teidän mielestänne kyseisen verkon perustamisesta aiheutuva tärkein etu? Ensisijaisesti? (VAIN 
YKSI VASTAUS) Entä muita? (VOI ANTAA MONIA VASTAUKSIA) 
11 Katso erityisesti EB-standardi 74. 2.4: Energia-alan painopisteet: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_eu20_en.pdf 
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- Lopuksi vastaajat Kyproksessa (41 prosenttia) ja Ranskassa 

(40 prosenttia) ovat todennäköisimmin sitä mieltä, että integroidun 

eurooppalaisen energiaverkon avulla edistettäisiin jäsenvaltioiden 

välistä solidaarisuutta. Vastaajat Sloveniassa (40 prosenttia) ja 

Saksassa (39 prosenttia) katsovat todennäköisimmin, että eurooppalaisen 

energiaverkon avulla parannetaan EU:n valmiuksia neuvotella tärkeitä 

sopimuksia.  
 

 

Energiahintojen 
aleneminen  

Eri energiamuotojen 
ja erityisesti 
uusiutuvan energian 
parempi käyttö  

 
 

 

Luotettavammat 
energiatoimitukset  

EU:n valmiuksien parantaminen 
tärkeiden sopimuksien 
neuvottelemiseksi muiden kuin 
sen jäsenvaltioiden tai 
alueellisten verkostojen, kuten 
Välimeren tai Baltian maiden 
verkostojen kanssa 

 
 
 

 
 

EU:n 
jäsenvaltioiden 
välisen 
solidaarisuuden 
lisääntyminen 

 
 

 

EU27 59% 47% 35% 28% 25% 

BE 69% 43% 24% 31% 38% 
BG 51% 44% 48% 24% 26% 
CZ 65% 57% 28% 29% 26% 
DK 43% 66% 29% 34% 23% 
DE 51% 54% 49% 39% 31% 
EE 48% 38% 34% 23% 18% 
IE 72% 55% 33% 32% 24% 
EL 71% 54% 50% 32% 27% 
ES 66% 46% 42% 21% 20% 
FR 50% 45% 18% 29% 40% 
IT 70% 51% 37% 26% 20% 
CY 75% 62% 45% 22% 41% 
LV 58% 33% 39% 19% 24% 
LT 52% 37% 42% 19% 23% 
LU 49% 45% 24% 31% 28% 
HU 73% 51% 35% 28% 18% 
MT 55% 35% 47% 31% 19% 
NL 50% 51% 26% 32% 24% 
AT 56% 59% 54% 37% 38% 
PL 62% 40% 41% 19% 22% 
PT 72% 47% 34% 15% 26% 
RO 70% 44% 37% 25% 28% 
SI 58% 58% 31% 40% 33% 
SK 67% 52% 41% 25% 23% 
FI 39% 45% 38% 28% 16% 
SE 34% 63% 31% 32% 24% 
UK 55% 36% 27% 23% 12% 

QA19T Integroidun EU:n energiaverkon perustamisesta  aiheutuvat tärkeimmät edut  

Korkein prosenttiluku valtiota kohden
Korkein prosenttiluku toimea kohden 

Alhaisin prosenttiluku valtiota kohden

Alhaisin prosenttiluku toimea kohden 
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Sosiodemografinen analyysi 

 

Sosiodemografisesta analyysista ilmenee joitakin eroavuuksia, joskin ne ovat 

vähäisiä.  
 

- Koulutetuimmat vastaajat ovat hieman todennäköisemmin sitä mieltä, 

että integroidun eurooppalaisen energiaverkon perustamisen myötä 

parannettaisiin uusiutuvan energian käyttöä; vastaavasti koulunkäyntinsä 

varhaisimmassa vaiheessa lopettaneet mainitsevat todennäköisimmin 

energiahintojen alenemisen ja luotettavammat energiatoimitukset.  

- Ne, joilla on usein vaikeuksia maksaa laskujaan, mainitsevat 

energiahintojen alenemisen todennäköisemmin kuin ne, joilla ei 

käytännössä koskaan ole taloudellisia ongelmia, kenties siitä syystä, että 

he toivovat, että integroidulla eurooppalaisella energiaverkolla olisi 

tällainen vaikutus.  
 

Energiahintojen 
aleneminen  

Eri energiamuotojen 
ja erityisesti 
uusiutuvan energian 
parempi käyttö  

 
 

 

Luotettavammat 
energia- 
toimitukset  

EU:n valmiuksien parantaminen 
tärkeiden sopimuksien 
neuvottelemiseksi muiden kuin 
sen jäsenvaltioiden tai 
alueellisten verkostojen, kuten 
Välimeren tai Baltian maiden 
verkostojen kanssa 

 

 
 
 

 
 

EU:n 
jäsenvaltioiden 
välisen 
solidaarisuuden 
lisääntyminen 

 
 

 

EU27 59% 47% 35% 28% 25% 

15- 64% 40% 38% 21% 22% 
16-19 61% 47% 37% 28% 25% 
20+ 53% 52% 32% 34% 27% 
Opiskelee edelleen 55% 52% 33% 26% 25% 

Suurimman osan aikaa 65% 45% 37% 23% 23% 
Ajoittain 66% 48% 37% 26% 24% 
Käytännössä ei koskaan 55% 47% 35% 30% 26% 

Laskujen maksamiseen liittyviä vaikeuksia  

QA19T  Integroidun EU:n energiaverkon perustamisesta aiheu tuvat tärkeimmät edut  

Koulunkäynnin päättämisikä
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3.3 Euroopan energiayhteisön perustaminen [QA21]12 
 

- Euroopan energiayhteisön perustaminen lisäisi Euroopan unionin 

energia-asioita koskevaa kansainvälistä vaikutusvaltaa - 

 

Koska eurooppalaiset ovat vakuuttuneita integroidun eurooppalaisen 

energiaverkon perustamisen eduista, he katsovat myös, että Euroopan 

energiayhteisön perustaminen lisäisi EU:n energia-asioita koskevaa kansainvälistä 

vaikutusvaltaa. Yli kolme neljäsosaa eurooppalaisista tunnustaa edut, jotka 

liittyvät Euroopan unionin kansainväliseen vaikutusvaltaan energia-alalla ja joita 

Euroopan unioni saavuttaisi Euroopan energiayhteisön perustamisen myötä 

(78 prosenttia, joista 27 prosenttia on "täysin samaa mieltä" ehdotuksen kanssa). 

Pieni osa vastaajista ei ollut samaa mieltä väittämästä (13 prosenttia) eikä 

9 prosenttia ottanut siihen kantaa. 
 

 
 

 

                                                 
12 QA21 Euroopan parlamentti haluaisi perustaa Euroopan energiayhteisön. Kertokaa sen osalta, 
oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä seuraavan väittämän 
kanssa? Euroopan energiayhteisön perustaminen lisäisi muun EU:n energia-asioita koskevaa 

kansainvälistä vaikutusvaltaa. 
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Jäsenvaltioiden väliset erot 

 

Eroavuuksia on suhteellisen vähän tämän kysymyksen kohdalla. Selvä 

enemmistö kaikissa jäsenvaltioissa on samaa mieltä siitä, että Euroopan 

energiayhteisön perustaminen lisäisi EU:n energia-asioita koskevaa kansainvälistä 

vaikutusvaltaa. 
 

Kannatus on laajinta Belgiassa ja Kreikassa (89 prosenttia kummassakin 

valtiossa), Maltassa (88 prosenttia) ja Kyproksessa (84 prosenttia). Vastaajat 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Portugalissa, Latviassa ja Virossa 

(73 prosenttia kaikissa neljässä valtiossa) sekä Romaniassa ja Tšekissä 

(72 prosenttia kummassakin) kannattavat kuitenkin väittämää hieman 

epätodennäköisemmin.  
 

Tarkasteltaessa "täysin samaa mieltä" -vastauksia voidaan havaita, että vastaajat 

Kyproksessa eroavat muista eurooppalaisista: heistä väittämää kannattaa 

voimakkaasti hieman alle kaksi kolmasosaa (64 prosenttia). Heitä seuraavat 

jonkin matkan päässä vastaajat Maltassa (46 prosenttia) ja Belgiassa 

(41 prosenttia). 
 

Painokkain oppositio on sitä vastoin edelleen hyvin marginaalinen. Ryhmä, joka 

oli "täysin eri mieltä", jäi alle 10 prosentin jopa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

(9 prosenttia).  
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Sosiodemografinen analyysi 

 

Tämän kysymyksen kohdalla sosiodemografiset erot ovat varsin vähäisiä. 

Kaikki ryhmät ovat samaa mieltä siitä, että Euroopan energiayhteisön 

perustaminen lisäisi Euroopan unionin energia-asioita koskevaa kansainvälistä 

vaikutusvaltaa. Koulutetuimmat vastaajat (82 prosenttia) ja johtoasemassa 

olevat (84 prosenttia) ovat tätä mieltä hieman keskimääräistä 

todennäköisemmin.  
 

Yht. "samaa
mieltä"  

Yht. "eri mieltä" Ei osaa sanoa

EU27 78% 13% 9%

15-24 81% 9% 10%

25-39 82% 10% 8%

40-54 79% 14% 7%

55 + 75% 14% 11%

15- 72% 13% 15%

16-19 79% 13% 8%

20+ 82% 13% 5%

Opiskelee edelleen 83% 8% 9%

Yrittäjä 78% 15% 7%

Johtoasemassa oleva 84% 12% 4%

Muu henkisen työn tekijä 81% 12% 7%

Ruumiillisen työn tekijä 80% 12% 8%

Kotona oleva henkilö 73% 12% 15%

Työtön 79% 10% 11%

Eläkeläinen 73% 15% 12%

Opiskelija 83% 8% 9%

Vastaajien ammatillinen jakauma  

QA21 Euroopan parlamentin tavoitteena on perustaa Euroopan  energiayhteisö. Kertokaa sen osalta, 
oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mie ltä vai täysin eri mieltä seuraavan väittämän 
kanssa: Euroopan energiayhteisön perustaminen lisäis i muun muassa EU:n energia-asioita 
koskevaa kansainvälistä vaikutusvaltaa. 

            
                
          
              
 

Ikä

Koulunkäynnin päättämisikä  
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PÄÄTELMÄ 
 

Tämä Eurobarometri-tutkimus on toteutettu aikana, jolloin energiakysymykset ovat 

entistä korostuneemmin unionissa käytävän keskustelun polttopisteessä. Lisäksi 

Eurooppa 2020 -strategiaan on sisällytetty energia-alan tavoitteita erityisesti siitä syystä, 

että Euroopan unionin keskipitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa energiatuotteiden 

ja -palvelujen keskeytymätön fyysinen saatavuus markkinoilla kaikkien eurooppalaisten 

kuluttajien – niin yrityksien kuin vähittäiskuluttajien – kannalta edulliseen hintaan. 
 

Tarkastelemme seuraavaksi Eurobarometri-tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia. Ensinnäkin 

niiden eurooppalaisten osuus, jotka ovat toteuttaneet toimia energian 

säästämiseksi, on noussut hieman vuodesta 2006 alkaen. Tuolloin 21 prosenttia 

vastaajista ilmoitti spontaanisti, ettei ollut toteuttanut kuluneen vuoden aikana 

minkäänlaisia toimia säästääkseen energiaa. Luku on nyt pudonnut 17 prosenttiin.  
 

Energiaa säästääkseen eurooppalaiset ovat ensinnä toteuttaneet toimia, joista 

ei aiheudu minkäänlaisia lisäkustannuksia: yli puolet on vähentänyt valaisimien ja 

sähkölaitteiden käyttöä ja useampi kuin neljä kymmenestä on vähentänyt lämmityksen 

ja/tai ilmastoinnin käyttöä.  
 

Monenlaisia toimia pidetään tehokkaana keinona pienentää energialaskuja. 

Lähes puolet eurooppalaisista mainitsi älykkäiden energiamittareiden laajamittaisen 

käyttöönoton. Neljä kymmenestä vastaajasta katsoi, että kotitaloutensa 

energiatehokkuutta parantaville henkilöille myönnettävien verohelpotuksien avulla olisi 

mahdollista pienentää energialaskuja, hieman yli kolmasosa kannatti energiantuottajien 

välistä kilpailua ja hieman yli neljäsosa halusi, että energialaskuja yksinkertaistetaan.  
 

Talous- ja rahoituskriisin edelleen koettelemassa Euroopan unionissa erityisiä 

energiahintoihin liittyviä toimenpiteitä pidetään tehokkaana keinona torjua 

köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Samaa mieltä on useampi kuin kuusi kymmenestä 

eurooppalaisesta. Kanta on myös enemmistön kanta 23 jäsenvaltiossa. Vastaajien 

enemmistö suhtautuu asiaan epäilevästi ainoastaan Pohjoismaissa ja Alankomaissa.  
 

Eurooppalaiset ovat kiinnostuneita yhteisistä energiaratkaisuista. Hyvin laaja 

enemmistö haluaa, että tavoitteen, joka koskee energiankäytön vähentämistä 

20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, olisi oltava pakollinen EU:n 27 jäsenvaltiossa. 

Tätä kantaa tukee suuri enemmistö kaikissa jäsenvaltioissa.  
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Toiseksi vastaajat katsovat, että integroidun eurooppalaisen energiaverkon 

perustamisesta aiheutuu etuja: ensinnäkin energiahintojen aleneminen, minkä 

mainitsee lähes kuusi kymmenestä vastaajasta, ja sen jälkeen eri energiamuotojen, 

kuten uusiutuvan energian, parempi käyttö, minkä mainitsee lähes puolet 

eurooppalaisista.  
 

Lopuksi Euroopan energiayhteisön perustamisen katsotaan tarjoavan 

toisenlaisia etuja, jotka liittyvät Euroopan unionin kansainväliseen vaikutusvaltaan. Yli 

kolme neljäsosaa eurooppalaisista on sitä mieltä, että näin lisättäisiin EU:n energia-

asioita koskevaa kansainvälistä vaikutusvaltaa.  

 


