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Tietoisuus energiaköyhyydestä on lisääntymässä. 
Energy Poverty Advisory Hub (suom. energiaköyhyyden 
neuvontakeskus), joka toimii Euroopan komission 
alaisuudessa Euroopan parlamentin pyynnöstä, 
on EU:n kärkialoite ja sidosryhmien muodostama 
yhteistyöverkosto, joka pyrkii vähentämään kansalaisten 
energiaköyhyyttä ja vauhdittamaan eurooppalaisten 
kuntien ja kaupunkien nopeaa ja reilua energiasiirtymää. 

Tehtävämme on toimia energiaköyhyyden 
osaamiskeskuksena eurooppalaisille paikallishallinnoille 
ja kaikille sidosryhmille, jotka haluavat ryhtyä toimiin 
energiaköyhyyden torjumiseksi Euroopassa

 EU:n kärkialoite

Soveltaa paikallisuuteen perustuvaa lähestymistapaa

Pyrkii energiaköyhyyden poistamiseen 

Energiaköyhyyden 

asiantuntijakeskus



Yli 34 miljoonaa ihmistä Euroopan unionin 
alueella kokee eriasteista energiaköyhyyttä, ja 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät kärsivät 
siitä eniten.

Energiaköyhyyttä voi esiintyä monissa muodoissa: energialaskut 
voivat viedä suuren osan kuluttajien tuloista, mikä vaikuttaa 
heidän kykyynsä kattaa muita kulujaan tai kuluttajat voivat 
joutua vähentämään kotitaloutensa energiankulutusta. Vähäiset 
tulot, energiatehottomat rakennukset ja laitteet sekä erityiset 
energiatarpeet lisäävät haastetta. 

Nämä olosuhteet voivat vaikuttaa ihmisten fyysiseen ja 
henkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Riittävä lämpö, jäähdytys, valaistus ja sähkölaitteiden energian 
saanti ovat välttämättömiä tyydyttävän elintason takaamiseksi. 

Energiapalvelujen helppo saatavuus antaa kansalaisille 
mahdollisuuden hyödyntää potentiaaliaan ja lisää 
yhteiskunnallista osallisuutta.

Tietoisuus energiaköyhyydestä on lisääntymässä. Energy Poverty 
Advisory Hub (EPAH) (suom. energiaköyhyyden neuvontakeskus), 
joka toimii Euroopan komission alaisuudessa Euroopan 
parlamentin pyynnöstä, on EU:n kärkialoite ja sidosryhmien 
muodostama yhteistyöverkosto, joka pyrkii vähentämään 
kansalaisten energiaköyhyyttä ja vauhdittamaan 
eurooppalaisten kuntien ja kaupunkien nopeaa ja reilua 
energiasiirtymää. 

Tehtävämme on toimia energiaköyhyyden osaamiskeskuksena 
eurooppalaisille paikallishallinnoille ja kaikille sidosryhmille, 
jotka haluavat ryhtyä toimiin energiaköyhyyden torjumiseksi 
Euroopassa



Tutustu paikallisiin toimiin

Monissa Euroopan kaupungeissa, kylissä ja kunnissa on 
jo alettu puuttua energiaköyhyyteen paikallisesti tavalla, 
joka sopii yhteisöjen tarpeisiin. Lue lisää aiheesta ”Tackling 
energy poverty through local actions ‒ Inspiring cases 
from across Europe” (Energiaköyhyyden torjuntaa paikallisin 
toimin – innoittavia tapauksia eri puolilta Eurooppaa) ja tutki 
online-kartastoa (EPAH ATLAS) inspiroituaksesi sen monista 
tapaustutkimuksista ja paikallisesti toteutetuista toimista.

Vieraile alustallamme 
ja

Onko sinulla tiedossasi muita 
innostavia energiaköyhyyshankkeita 
tai -toimia? 
Lähetä niistä tietoa online-kartastoon.

?



Hanki tietoa energiaköyhyydestä ja sen 
lievittämisestä 

Energiaköyhyyden ymmärtäminen, mittaaminen ja seuranta 
ovat tärkeitä askelia sen vähentämisessä. Työkalujen 
vapaa käyttö auttaa sinua tässä prosessissa. Kolmen 
avoimen verkkokurssin avulla osallistujat voivat kehittää 
taitojaan ja osaamistaan ja luoda oman lähestymistapansa 
energiaköyhyyden torjuntaan. Saat käyttöösi joukon mittareita 
energiaköyhyyden arvioimiseksi paikallisella tasolla (kehittäjinä 
Covenant of Mayor’s -järjestö, EPAH ja Joint Research Centre 
-tutkimuskeskus).

Käynnistä oma paikallinen toimintatapa

Energiaköyhyyteen puuttuminen on ensisijainen tavoite, mutta 
se kohtaa usein hankalia haasteita. Haluaako kaupunkisi tai 
kuntasi käynnistää paikallisen energiaköyhyyttä koskevan 
hankkeen ja tarvitsetteko ohjausta? EPAH:n neuvontapalvelu 
ohjaa teitä oikeaan suuntaan. Lisäksi tulevina vuosina kuntien 
tueksi tulee kaksi avointa hakua, joihin ne  voivat esittää 
hankkeitaan ja saada rahoitusta. Asiantuntijaorganisaatiot 
ja EPAH-tiimi opastavat valittuja kuntia suunnitelmien 
toteuttamisessa.

OTA YHTEYTTÄ 
NEUVONTAPALVELUUN



Pidetään yhteyttä

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 
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