
Kuluttajien ohjaus 
energiansäästökampanjalla

TkT Johanna Kirkinen, yli-insinööri, Energiavirasto

17.1.2023 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 
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Kampanjan tavoitteet

Lyhyen aikavälin tavoite

Saada yli 95 % Suomen 
kotitalouksista säästämään 
energiaa sekä leikkaamaan 
kulutustaan huippukulutus-

tunneilta 5 %:lla.

Pitkän aikavälin tavoite

Pysyvästi alhaisempi 
energiankulutus ja sähkön 

kulutushuippujen madaltaminen.

VNK:n Kansalaispulssi 1 x kk

Energiateollisuus kuukausitilasto

Fingrid ennakkolaskelma 
sähkönkulutuksesta kk:n 1. pv

Tilastokeskus Energian hankinta 
ja kulutus -tilastot



Miten kampanja saa ihmiset 
säästämään sähköä (energiaa)?

Astetta alemmas on ensisijassa viestinnällinen vastaus vaikeaan 

energiatilanteeseen. Suomalaiset saavat 

1. tietoa nopeavaikutteisista energiansäästökeinoista

2. tietoa mahdollisuuksistaan ehkäistä mahdollista sähköpulaa

Hintojen nousun takia asenteet energiansäästöön ovat olleet 

poikkeuksellisen myönteiset ja monet myös toteuttavat hyviksi 

kokemiaan energiansäästötoimia.



Kampanjan
näkyviä
elementtejä
Kärkiviestien laatimisessa huomioitu:

1. (Nopea) vaikuttavuus 

2. Soveltuvuus erilaisille kotitalouksille

3. Selkeys: tavoite ja toimenpide lyhyesti

4. Aina lisätietolähde!!

5. Aina asenteella: astetta vähemmän, 
astetta pienemmin, säästävämmin –
yhden ihmisen ei odoteta tekevän 
ihmeitä, vaan kaikkien vähän









Paljon Suomessa on säästetty 
sähköä loppuvuonna 2022? 
(Fingrid ja ET)

*) Joulukuun luku 7 978 on lämpötilakorjattu.

Kuukausi
kulutus 2021 
GWh

kulutus 2022 
GWh

Muutos, 
%

Elokuu 6 074 5 905 -3 %

Syyskuu 6 245 5 788 -7 %

Lokakuu 6 866 6 358 -7 %

Marraskuu 7 527 6 860 -9 %

Joulukuu 8 867 7 578 (7 978 *) -10 %
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ET: Sähkön kulutuksen muutokset kuukausittain verrattuna 2021

Teollisuus Muu kulutus



Entä jatkossa? 
Astetta alemmas – energiansäästökampanja jatkuu koko 
lämmityskauden, mutta miten hyvät energiansäästötavat 
juurtuvat arkeen?

• Tehdäänkö kotona vaikuttavia toimenpiteitä? Onko kulutusjousto 
jo arkipäivää? 

• Osallistuvatko myös ”vanhat” sopimusasiakkaat kulutusjoustoon 
ja energiansäästöön, jos sähkö vaikuttaa edulliselta verrattuna 
pörssihintaan?

• Keväällä kampanjassa nostetaan esille varautumista 
vaihtelevaan sähkötilanteeseen – Torjutaan yhdessä sähköpulaa!  

Kotitalouksille tukea suuriin sähkölaskuihin:

• Toimeentulotuessa huomioidaan kohtuulliset energiamenot 

• Sähköenergialaskun perusteella myönnettävä 
kotitalousvähennyksen kaltainen sähkövähennys

• Pienituloisille kotitalouksille sähkötuki

• Sähkön arvonlisäveron alennus 

• Uusi sähkötuki ”Takautuvasti maksettava sähköhyvitys” 
(valmistelussa)

• Tulossa energiaomavaraisuuslainoja? YM ja TEM 
neuvottelee Euroopan investointirahaston kanssa



Kiitos! 

Kysy lisää: 

Johanna Kirkinen

johanna.kirkinen@energiavirasto.fi

Puh. 029 5050 175

@kirkinen


