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1 JOHDANTO
1.1 Tutkielman aihe ja konteksti
Tutkielmani aihe on arkielämän energiatiedon lukutaito (everyday energy information
literacy). Energia on aiheena ajankohtainen, sillä etenkin uusiutuva energia on paljon
esillä maailman politiikassa. Muun muassa Pariisin ilmastosopimus pyrkii hillitsemään
ilmaston lämpenemistä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia haittoja
vähentämällä

kasvihuonekaasujen

päästöjä

ja

edistämällä

vähähiilisyyttä

(Ympäristöministeriö 2016).
Yhdistyneitten kansakuntien (YK) kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) on määritellyt lukutaidon
(literacy) ihmisen perusoikeudeksi ja elinikäisen oppimisen perustaksi. Lukutaito on
olennainen

osa

yksilön

ja

yhteiskunnan

kehityksessä.

Lukutaito

yhdessä

vuorovaikutteisten medioiden kehittymisen kanssa mahdollistaa yksilön osallistumisen
yhteiskuntaan. (UNESCO 2016.) Lukutaitoinen ihminen osaa lukea ja kirjoittaa
yksinkertaisia

asioita

arkipäiväisistä

asioista

sekä

ymmärtää

lukemansa

ja

kirjoittamansa (Suomen YK-liitto 2017).
Lukutaitoa voidaan tarkastella lukuisista eri näkökulmista. Tutkielmassani keskeinen
tarkastelun kohde energiatiedon lukutaidon (energy information literacy) ohella on
energialukutaito

(energy literacy).

informaatiolukutaidoksi
informaatiotutkimuksen

Energiatiedon lukutaito voidaan

energiakontekstissa.
alaan.

Sen

Informaatiotutkimus

on

tutkiminen
kiinnostunut

ymmärtää
kuuluu
ihmisten

informaatioon ja tietoon liittyvästä käyttäytymisestä, ja alan tutkimus kohdistuu usein
tiedontarpeisiin, tiedon hankintaan ja tiedon käyttöön, ja niihin liittyviin kysymyksiin,
kuten siihen kuinka hyvin osaa hankkia tarvitsemaansa tietoa. Informaatiolukutaito on
keskeinen alan tutkimuskohde. American Library Association (ALA 1989) määrittelee
informaatiolukutaidon kyvyksi tunnistaa tiedontarve ja sen laajuus, löytää tarvitsemansa
tieto tehokkaasti, arvioida kriittisesti tietoa ja sen lähdettä, liittää valittu tieto osaksi
omaa tietämystään sekä käyttää tarvitsemaansa tietoa tehokkaasti määrätyn päämäärän
saavuttamiseksi.
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Energialukutaidon käsitettä käytetään useilla aloilla. Energialukutaito viittaa siihen,
kuinka ihmiset ymmärtävät energiaan liittyviä asioita, kuten energiankulutusta ja
energiapolitiikkaa (esimerkiksi DeWaters & Powers 2011). Myös tiedon soveltaminen
liittyy energialukutaidon käsitteeseen. Käsite on laaja ja siitä on esitetty useita erilaisia
määritelmiä.
Tämä tutkielma liittyy laajempaan BCDC Energia –tutkimushankkeeseen. BCDC
Energia –tutkimushanke tutkii sähkön digitaalisen kauppapaikan luomista. Uudenlainen
kauppapaikka edellyttää kuluttajilta entistä suurempaa aktiivisuutta ja tietoa energiaasioista.
”BCDC Energia -tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka
mahdollistavat aurinko- ja tuulienergian mahdollisimman laajamittaisen
ja

kustannustehokkaan

käytön.

Tutkimuksessa

markkinamekanismit

yhdistyvät uuden sukupolven ICT- ja digipalveluihin sekä täsmentyviin
sääennusteisiin.

Uusiutuvan,

pienimuotoisen

energiatuotannon

ja

pilvipalveluiden hallintaa ja optimointia tehostetaan. Lopputuloksena
kehitetään

moderni

verkkokauppa

sähkönkulutuksen

sekä

sähkön

pientuotannon myyntiin ja ostoon.” (BCDC Energia 2016.)
Uudenlaisen

kauppapaikan

tarjoamien

mahdollisuuksien

ymmärtäminen

ja

hyödyntäminen osana ihmisten energia-arkea edellyttää kansalaisilta entistä suurempaa
aktiivisuutta ja tietoa energia-asioista. Perinteisistä sähkönkuluttajista tulee myös
tuottajia uudessa energiajärjestelmässä.
Puhutaan energiamurroksesta, sillä viitataan Suomessa ja muualla maailmassa
tapahtuviin suuriin muutoksiin, jotka vaikuttavat järjestelmiin, eri markkinaosapuoliin
ja kuluttajiin. Keskeisessä osassa tässä muutoksessa on älykäs sähkötekniikka,
energiavarastointi ja uusiutuva energia. (Smart Energy Transition 2017.)
Uusien teknologioiden hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää
muutoksia ihmisten toiminnassa, instituutioissa ja operatiivisissa toimintatavoissa.
Markkinoille tulee uusia toimijoita, ja näiden ja viranhaltijoiden roolit sekoittuvat.
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BCDC Energia -hankkeen tutkimussuunnitelmassa määritellään kuluttajien roolia
uusien

teknologioiden

mahdollistamilla

kaksisuuntaisilla

energiamarkkinoilla.

Kuluttajilla on mahdollisuus aiempaa aktiivisempaan rooliin, mikä muuttaa myös
energia-alan instituutioiden asemaa edellyttäen entistä joustavampaa ja sopeutuvampaa
roolijakoa. Kuluttajien ottaminen mukaan uuteen markkinakontekstiin edellyttää
yhteisyyden tunnetta. Uusi markkinaperusteinen tasapaino edellyttää kulutustottumusten
muutosta. (BCDC Energia 2015.)
Energiatiedon lukutaidon tutkimuksella on siten sekä yhteiskunnallista että ihmisten
arkielämään liittyvää merkitystä. Kuluttajien energiatiedon lukutaitoa on syytä tutkia,
jotta kartoitetaan heidän asemaansa ja potentiaaliaan muuttuvilla energiamarkkinoilla.
Muutokset muuttavat valtasuhteita ja mahdollistavat kuluttajien aikaisempaan
aktiivisemman roolin sähkömarkkinoilla. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää
esimerkiksi kansalaisille kohdennetun energia-asioita koskevan tiedottamisen ja
koulutuksen suunnittelussa, sekä poliittisessa päätöksenteossa, jossa kohderyhmän
energiatiedon lukutaito on otettu huomioon.
Muutokset

vaikuttavat

myös

energiayhtiöihin.

Ne

joutuvat

etsimään

uusia

toimintatapoja ja luomaan uusia palvelukokonaisuuksia pysyäkseen kilpailukykyisinä
muuttuvilla energiamarkkinoilla. Myös mediassa asia on ajankohtainen. On keskusteltu
tulevista suurista muutoksista, kuten esimerkiksi hajautetun tuotannon kapasiteetin
vaihtelusta, joka asettaa haasteita sähköverkon toiminnalle ja toimitusvarmuudelle, sekä
energian varastoinnin ratkaisujen kehittymisestä (ks. Talouselämä 26.5.2016).

1.2 Tutkielman päämäärä, tarkoitus ja tavoitteet
Pro gradu -tutkielmassani pyrin esittämään määritelmän arkielämän energiatiedon
lukutaidon käsitteelle (everyday energy information literacy, EEIL) soveltaen
arkielämän terveystiedon lukutaidon (everyday health information literacy, EHIL)
määritelmää. Energialukutaitoa (energy literacy) on tutkittu aikaisemmin ja kyseinen
käsite on jo käytössä. Voidaankin kysyä, olisiko informaatiotutkimuksella jotain

7

annettavaa energialukutaidon käsitteeseen. Löytyykö informaatiotutkimuksen käsitteen
yhdistämisellä energian kontekstiin jokin sellainen uusi osa-alue, joka syventää
aihealueen sisältöä ja energialukutaidon käsitettä?
Kun olemassa olevaan käsitteeseen yhdistetään informaatiotutkimuksen näkökulma,
syntyy uusi käsite: energiatiedon lukutaito. Tutkimuksen tarkoituksena on soveltaa
arkielämän terveystiedon lukutaidon (EHIL) välinettä energiakontekstiin. Empiirisen
tutkimuksen kohdejoukkona ovat yliopisto-opiskelijat. Tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaista on yliopisto-opiskelijoiden energiatiedon lukutaito, kun sitä
tarkastellaan terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä soveltamalla?
2. Miten energialukutaidon tutkimuksen käyttäytymiseen ja asenteisiin
liittyvät ulottuvuudet suhteutuvat seulontavälineellä saatuihin tuloksiin?
3. Miten yliopisto-opiskelijoiden taustaa kuvaavat tekijät kytkeytyvät
heidän energiatiedon lukutaitoonsa ja energialukutaitoonsa?

1.3 Tutkielman rakenne
Tutkielmani jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Luvussa 2 esittelen
tutkimustani taustoittavaa kirjallisuutta. Esittelen energialukutaidon käsitteen sekä
tekijöitä, joita se tutkimuskirjallisuuden perusteella tarkasteltuna kattaa. Lisäksi
tarkastelen energialukutaidon lähikäsitteitä kuten esimerkiksi ilmastolukutaitoa. Uutena
energialukutaidon lähikäsitteenä tarkastelen informaatiolukutaitoa. Luvussa 3 käsittelen
energiatiedon lukutaidon mittaamisen taustoitusta. Näiden perusteella pohdin, mitä
tekijöitä energiatiedon lukutaidon määritelmän tulisi kattaa. Luvussa 4 kuvaan
tutkimuksen empiirisen toteutuksen. Luvussa 5 esitän empiirisen tutkimuksen tulokset
ja luvussa 6 pohdinnan ja johtopäätökset.
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2 ENERGIALUKUTAITO JA SEN LÄHIKÄSITTEET
Tässä pro gradu –tutkielmassa esitetään energiatiedon lukutaidon käsite. Energiatiedon
lukutaidon käsitteenmäärittely pohjaa lähikäsitteiden, kuten informaatiolukutaidon,
terveystiedon lukutaidon sekä energialukutaidon käsitteisiin. Tässä luvussa tarkastelen
ensiksi energialukutaidon käsitettä ja sen muodostamisen taustoja. Energialukutaidon
tutkimuksissa on viitattu lähikäsitteisiin ja etsitty näiden yhtenäisyyksiä ja eroja. Myös
empiirisissä tutkimuksissa on sovellettu esimerkiksi terveystiedon tutkimusalalla
käytettyjä menetelmiä (esimerkiksi Canfield, Bruine de Bruin ja Wong-Parodi 2016).
Tässä luvussa käsiteltäviä lähikäsitteitä ovat myös numerolukutaito ja taloudellinen
lukutaito,

sekä

ilmasto-

ja

ympäristölukutaito,

jotka

liittyvät

erityisesti

energialukutaitoon.

2.1 Energialukutaidon käsitteen määrittelyä
Energialukutaidon käsitettä käytetään useilla aloilla. Energialukutaito viittaa siihen,
kuinka

ihmiset

energiankulutusta

ymmärtävät
tai

energiaan

liittyviä

energiapolitiikkaa.

Myös

asioita,
tiedon

kuten

esimerkiksi

soveltaminen

liittyy

energialukutaidon käsitteeseen. Käsite on laaja ja siitä on esitetty useita erilaisia
määritelmiä. Lukutaitojen tutkimus ja sen taustalla olevat oppimisteoriat ja
kasvatustiede ovat lähellä etenkin energialukutaitoa, jota on tutkittu paljon koululaisten
ja opiskelijoiden keskuudessa. (DeWaters & Powers 2011; Chen, Liu & Chen 2015; van
der Horst ym. 2015; Cotton ym. 2015.)
Energiatietokäyttäytyminen (energy information behaviour) on energialukutaitoon ja
energiatiedon lukutaitoon liittyvä käsite. Se voi olla oma käsitteensä tai esiintyä osana
energialukutaidon käsitettä. Yleisesti energiatietokäyttäytyminen viittaa ihmisten
käyttäytymiseen

energiaa

koskevan

tiedon

soveltamisessa.

Kotitalouksien

energiakulutuskäyttäytymisen (household energy consumption behavior) tutkimuksessa
voidaan erottaa kaksi tieteenfilosofista suuntausta tai paradigmaa: kansantaloudellinen
(economic paradigm) ja käyttäytymiseen keskittyvä (behavior-oriented paradigm).
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Käyttäytymisnäkökulma

sisältää

esimerkiksi

interventiostrategiat

(intervention

strategies) ja kansantaloudellinen puolestaan kysyntäjouston (demand response). (Zhou
& Yang 2016.)
Kansantaloudellinen paradigma perustuu rationaalisen valinnan teoriaan (rational choice
theory). Teorian mukaan ihminen tekee rationaalisia ratkaisuja maksimoidakseen
itselleen tulevan hyödyn ja minimoidakseen kustannukset. Toisin sanoen, ihmiset
toimivat maksimoidakseen odotettavissa olevan hyödyn. Käyttäytymiseen keskittyvässä
tutkimuksessa

merkittäviä

energiakulutuskäyttäytymiseen

(energy-consumpion

behaviors) vaikuttavia tekijöitä ovat ihmisten väliset tekijät (normit, vertailu), ihmisen
sisäiset tekijät (tavat, asenteet, arvot) ja ulkoiset tekijät (kannustimet, palkitsemiset,
rangaistukset). Käyttäytymisteorioiden pohjalta on myös kehitetty ja tutkittu
interventiostrategioita. (Zhou & Yang 2016.)

2.1.1 Energialukutaidon kolme ulottuvuutta
Energialukutaito on käytännönläheinen käsite. Se liittyy tietoon ja ymmärrykseen
energiasta ja sen käytöstä sekä arjen valintoihin. Energialukutaidossa on erotettavissa
useita tasoja, useimmin näitä ovat tiedollinen, tunneperäinen ja käyttäytyminen
(DeWaters & Powers 2011; Chen, Liu & Chen 2015; Van der Horst ym. 2015; Cotton
ym. 2015).
DeWaters ja Powers (2013) ovat kartoittaneet energialukutaidon lähikäsitteistöä
laatiessaan kyselyn oppilaiden energialukutaidon (energy literacy) mittaamiseksi.
Määritelmän mukaan energialukutaitoisella on peruskäsitys siitä, miten energiaa
käytetään arjessa. Hän ymmärtää energian tuotannon ja kulutuksen erinäiset
yhteiskunnalliset ja ilmastolliset vaikutukset, on tietoinen yksilön, yhteisöjen ja
yritysten toimien vaikutuksesta yhteiskuntaan maailmanlaajuisesti, on tietoinen
energiansäästämisen ja vaihtoehtoisten ei-fossiilisten energianlähteiden kehittämisen
tarpeellisuudesta. Energialukutaitoisen yksilön valinnat heijastavat näitä asenteita ja
tietämystä ja hänellä on myös tarvittavat taidot toimia niiden mukaisesti. (DeWaters &
Powers 2013, 45.)
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Määritelmään DeWaters ja Powers etsivät yhteneväisyyksiä tieteellisestä lukutaidosta,
teknologisesta lukutaidosta ja ympäristötieteellisestä lukutaidosta. Energialukutaito on
määritelty kansalaisymmärrykseksi (citizenship understanding) energiasta ja sisältää
laajan tietämyksen lisäksi affektiivisia ja käyttäytymisulottuvuuksia. Kognitiiviseen
alueeseen

kuuluvat

energialähteet

ja

resurssit,

energian

peruskäsitteet

sekä

ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Affektiiviseen alueeseen liittyvät
asenteet, tietoisuus ja uskomukset vaikutuksista. Käyttäytymiseen liittyvät puolestaan
energiansäästötottumukset, tehdyt päätökset ja muutoksen puolesta puhuminen.
(DeWaters & Powers 2013.)
DeWatersin ja Powersin (2011) määritelmä on ollut pohjana useissa energialukutaidon
tutkimuksissa: Chenin, Liun ja Chenin (2015) tutkimuksessa todetaan energialukutaidon
olevan moniulotteinen ja laaja tietämys, joka sisältää tunteet ja käyttäytymisen sekä
kyvyn tehdä viisaita valintoja ja sitoutua energiansäästämiseen (Chen, Liu & Chen
2015). Van der Horst kollegoineen (2015) korostaa pedagogista näkökulmaa.
DeWatersin ja Powersin (2011) määritelmään tukeutuen Canfield, Bruine de Bruin ja
Wong-Parodi (2016) viittaavat energialukutaidolla kykyyn ymmärtää kvalitatiivista ja
kvantitatiivista tietoa sähkönkäytöstä. Canfieldin, Bruine de Bruinin ja Wong-Parodin
(2016) tutkimuksessa näkökulma tulee lähelle monilukutaidon käsitettä, koska siinä
käsitellään eri esitysmuodoissa, kuten numeroina, tekstinä, kuvioina ja kaavioina,
olevan tiedon ymmärtämistä.
Cotton, Miller, Winter, Bailey ja Sterling (2015) soveltavat DeWatersin ja Powersin
(2011) tutkimuksesta omaksuttua määritelmää. Sen tiedolliseen tasoon kuuluu, että
energialukutaitoiset kykenevät tekemään energiaan liittyviä tietoisia valintoja omassa
elämässään perustuen tietoon ja ymmärrykseen energiasta, sen käytöstä ja vaikutuksesta
ympäristöön ja yhteiskuntaan. Affektiiviseen tasoon kuuluvat tarkoituksenmukaiset
asenteet ja arvot esimerkiksi maailmanlaajuista ongelmista sekä henkilökohtaisten
valintojen

ja

tekojen

merkityksestä.

Käyttäytymisen

tasoon

liittyvät

tarkoituksenmukaiset aikeet tai käyttäytyminen, kuten energiankäytön vähentämiseen

11

pyrkiminen, harkittujen valintojen tekemien ja muutoksen kannattaminen. (Cotton ym.
2015.)

2.1.2 Energialukutaidon muut ulottuvuudet
Sovacoolin ja Blythin (2015) tutkimuksessa energialukutaito kiteytyy siihen, mitä
ihmiset sanovat, tekevät ja tietävät. Myös arvot ja asenteet ovat osa energialukutaitoa.
(Sovacool & Blyth 2015.) Heidänkin määritelmänsä kattaa siten energialukutaidon
kolme osa-aluetta. Kognitiivisiin tekijöihin viittaa se, mitä ihmiset tietävät, affektiivisiin
arvot ja asenteet ja käyttäytymiseen se, mitä ihmiset sanovat ja tekevät.
Brounenin, Kokin ja Quigleyn (2013) tutkimuksessa energialukutaito määritellään
kyvyksi tehdä rationaalisia päätöksiä kuten esimerkiksi optimaalisia valintoja
energiatehokkaiden laitehankintojen suunnittelussa. Attarin ym. (2010) tutkimuksessa
energialukutaito määritellään ihmisten kyvyksi arvioida energiankulutusta esimerkiksi
eri laitteiden välillä.

2.2 Lähikäsitteitä
2.2.1 Informaatiolukutaito
American Library Association (ALA 2016) määrittelee informaatiolukutaidon taidoksi
tunnistaa tiedontarve ja sen laajuus, löytää tarvitsemansa tieto tehokkaasti, arvioida
kriittisesti tietoa ja sen lähdettä, liittää valittu tieto osaksi omaa tietämystään sekä
käyttää tarvitsemaansa tietoa tehokkaasti määrätyn päämäärän saavuttamiseksi.
Informaatiolukutaitoinen ihminen ymmärtää tiedonkäyttöön liittyvät taloudelliset,
lailliset ja sosiaaliset vaikutukset ja käyttää ja hankkii tietoa eettisesti ja laillisesti.
(American Library Association 2016.)
American College and Research Libraries (ACRL 2015) on hiljattain uudistanut
informaatiolukutaidon määritelmänsä. Uudessa määritelmässä korostuu metalukutaito
(metaliteracy), joka vaatii toimintaa, affektiivista, kognitiivista ja metakognitiivista
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sitoutumista informaation ekosysteemiin. Tiedonhankinnan ympäristö on muuttunut
vuorovaikutteisemmaksi ja nopeasti muuttuvaksi, mikä edellyttää itseohjautuvuutta ja
kriittisyyttä. Alkuperäinen informaatiolukutaidon määritelmä on vuodelta 2000. Uusi
informaatiolukutaidon viitekehys korkeakoulutukseen (Framework for information
literacy for higher education 2015) on laajempi ja siinä hyödynnetään kehyksiä
(frames). Kehyksissä käsitellään auktoriteettia ja tilannesidonnaisuutta (Authority is
Constructed and Contextual), tiedon luomisen prosessiluonnetta (Information Creation
as a Process), tiedon arvoa (Information has Value) ja siihen vaikuttavia tekijöitä, tiedon
hallintaa ja taitoa esittää kysymyksiä (Research as Inquiry), tieteen vuorovaikutusta
(Scholarship

as

Conversation) sekä tiedonhankintaa (Searching as

Strategic

Exploration). Kehyksiin liittyvät tietokäytännöt (knowledge practices). Ne kuvaavat
tapoja, joilla oppijat voivat lisätä ymmärrystään informaatiolukutaidon käsitteistä
(concepts), sekä dispositiot (dispositions), jotka kuvaavat oppimisen affektiivisia,
asenne- ja arvoulottuvuuksia. (ACRL 2015.)

2.2.2 Numerolukutaito ja taloudellinen lukutaito
Energialukutaitoon tarvitaan usein myös numerolukutaitoa (numeracy), koska
tyypillisesti osa energiatiedoista on esitetty numeerisesti. Alastalon ja Borgin (2010)
mukaan numerolukutaidolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää, tulkita ja arvioida
numeerisen tiedon luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Numerolukutaito edellyttää, että
numerotiedon tuotantoprosessi tunnetaan tarpeeksi hyvin, minkä vuoksi tiedon tuottajan
raportointi vaikuttaa käyttäjän mahdollisuuksiin arvioida tiedon oikeellisuutta ja
luotettavuutta. (Alastalo & Borg 2010.)
Taloudellinen lukutaito on myös eräs energialukutaitoon läheisesti liittyvä käsite.
Molemmissa tarvitaan myös numerolukutaitoa, jotta lähteitä kyetään ymmärtämään.
Kalmi ja Ruuskanen (2016) määrittelevät taloudellisen lukutaidon kyvyksi ymmärtää
taloudenhoitoon liittyvät asiat ja soveltaa tietoja käytännössä.
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2.2.3 Ilmastolukutaito ja ympäristölukutaito
Kirjallisuudessa esiintyy myös ilmastolukutaidon käsite, joka on tärkeä BCDC Energia hankkeen kontekstissa. Ledley, Gold, Niepold ja McCaffreyn (2014) käyttävät
yhdysvaltalaisen ilmastonmuutostutkimusohjelman (U.S. Global Change Research
Program, USGCPR 2009) määritelmää, jonka mukaan ilmastolukutaitoinen (climate
literate person) osaa tehdä tietoisia ja vastuuntuntoisia päätöksiä ja kiinnittää huomiota
toimiin, jotka voivat vaikuttaa ilmastoon. Hän osaa myös keskustella ilmastosta ja
ilmastonmuutoksesta ja arvioida tiedonlähteitä. Käsitteeseen sisältyy myös kyky
ymmärtää maan ilmastosysteemin perusperiaatteet sekä ilmaston vaikutus ihmisiin ja
yhteiskuntaan ja vastavuoroisesti ihmisen vaikutus ilmastoon. (Ledley ym. 2014.)
Abiolu ja Okere (2012) ovat koonneet erilaisia määritelmiä ympäristölukutaidolle
(environmental literacy). Millerin (2010) mukaan ympäristölukutaito tarkoittaa sitä, että
yksilö tunnistaa valintojensa vaikutukset ympäristöön ja osaa arvioida, mikä
toimintatapa on ympäristönsuojelullisesti kestävin ja toimia sen mukaisesti. Disinger ja
Roth (1992) puolestaan määrittelevät ympäristölukutaidon kyvyksi arvioida ympäröivän
ekosysteemin tilaa ja toimia sen säilyttämiseksi, palauttamiseksi ja parantamiseksi.
Näissä määritelmissä on tietämisen ohella mukana toimintaulottuvuus. (Abiolu & Okere
2012.)
Vihreä

kirjastoliike

ympäristöystävällisyyteen
ohjeistuksessa

liittyy

(green

library

pyrkiminen
tutkielman

movement)

ja

siihen

informaatiolukutaidon

alueella

aiheeseen.

Tätä

kuvaa

käsite

liittyvä
ja

sen
vihreä

informaatiolukutaito (green information literacy). Vihertyminen (greening) eli
ympäristöasiasioista tietoisemmaksi tuleminen ja kestävä kehitys (sustainability)
liittyvät myös aihealueeseen. (Kurbanoglu & Boustany 2014.)
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2.2.4 Terveystiedon lukutaito
Hyödynnän tutkielmassani terveystiedon lukutaidon (health information literacy)
tutkimusta. Amerikkalaisen lääketieteellisten kirjastojen yhdistyksen (The American
Medical Library Association 2003) määritelmän mukaan terveystiedon lukutaitoinen
tunnistaa terveystiedon tarpeen, löytää mahdollisia tiedonlähteitä, hakee lähteistä
relevanttia tietoa, arvioi tiedon laatua, sekä analysoi ja ymmärtää tiedon sisältöä ja
käyttää tietoa terveyteen liittyvissä päätöksissä. Myös tässä määritelmässä on toimintaulottuvuus, joka liittyy terveyteen liittyvien päätösten tekemiseen omaksuttujen tietojen
pohjalta. Huotarin, Hirvosen, Enwaldin ja Niemelän (2015) mukaan terveystiedon
lukutaitoinen ihminen osaa elämänsä eri vaiheissa hankkia, ymmärtää, viestiä ja
hyödyntää terveyteen liittyvää tietoa.
Terveystiedon

lukutaito

-käsitteessä

yhdistyvät

terveyden

lukutaidon

ja

informaatiolukutaidon käsitteet. Sen voi ymmärtää informaatiolukutaidoksi terveyden
kontekstissa.

Samalla

tavalla

tässä

tutkimuksessa

pyritään

yhdistämään

energialukutaidon ja informaatiolukutaidon käsitteet. Energiatiedon lukutaito on siten
informaatiolukutaitoa energiakontekstissa.
Nutbeamin (2008) terveyden lukutaidon (health literacy) käsitettä soveltaen
terveystiedon lukutaidolla on kolme tasoa: perustava taso, vuorovaikutteinen taso ja
kriittinen taso. Perustavalla tasolla ollaan vastaanottajan roolissa ja tieto koetaan
pääosin ymmärrettäväksi. Vuorovaikutteisella tasolla oleminen edellyttää kognitiivista
kyvykkyyttä ja mahdollisuutta toimia vastaanotetun tiedon mukaan. Kriittisellä tasolla
kyetään edellisten lisäksi analysoimaan tietoa kriittisesti mikä antaa valmiudet myös
yksilölliseen ja yhteisölliseen toimintaan. (Huotari, Hirvonen, Enwald & Niemelä
2015.) Nämä ulottuvuudet kytkevät aiheen informaatiotutkimuksen kysymyksiin, ja
näitä olisi mahdollista soveltaa myös energiakontekstissa.
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3 ENERGIATIEDON LUKUTAIDON MITTAAMISEN TAUSTOITUSTA
Tässä luvussa käsittelen energiatiedon lukutaidon mittaamista. Ensin käyn läpi
tutkimuksia, joissa energialukutaitoa, informaatiolukutaitoa ja terveystiedon lukutaitoa
on

mitattu.

Tämän

jälkeen

esitän

yhteenvedon

teoriataustasta,

määritelmän

energiatiedon lukutaidolle sekä tarkemmat tutkimuskysymykset. Liitteissä 2–3
esitellään energialukutaidon operationalisointia aiemmissa tutkimuksissa.

3.1 DeWatersin ja Powersin määrittelyyn pohjautuvat energialukutaidon
tutkimukset
Energialukutaitoa on pyritty arvioimaan useilla menetelmillä. Tutkimuksissa on käytetty
muun muassa kyselylomakkeita, joilla on pyritty kartoittamaan energialukutaidon eri
osa-alueita. Edellä mainituissa tutkimuksissa on viitattu DeWatersin ja Powersin
määritelmiin energialukutaidon sisältämistä alueista. Kirjallisuushaun perusteella heidän
määrittelynsä mukainen lähestymistapa näyttää olevan yleisin. Myös muunlaisia
lähestymistapoja on käytetty. Seuraavaksi esittelen ensin DeWaters ja Powersin
määrittelyyn pohjautuvia energialukutaidon tutkimuksia ja sen jälkeen muita
lähestymistapoja hyödyntäviä tutkimuksia.
DeWatersin ja Powersin esittämään määrittelyyn energialukutaidosta on viitattu laajasti
tutkimuskirjallisuudessa. Taulukossa 1 on esitetty näitä DeWatersin ja Powersin
tutkimuksiin pohjautuvia määritelmiä energialukutaidosta, sen operationalisoinnista ja
empiirisestä tutkimisesta.
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Taulukko

1.

DeWaters

ja

Powersin

(2011,

2013)

tutkimuksiin

perustuvat

energialukutaidon määritelmät ja empiirinen tutkimus.
DeWaters & Powers (2011)

Miten energialukutaito on tutkimuksissa määritelty?
Kognitiivinen (tieto), affektiivinen (arvot ja
asenteet), sekä käyttäytyminen

Chen, Liu & Chen (2015)

Monialainen, laaja tietämys, sekä tunteet ja
käyttäytyminen ja kyky tehdä viisaita valintoja ja
sitoutua energian säästämiseen. Energialukutaito
kattaa:
1) energiakäsitteet, 2) energiaongelmien ymmärrys,
3) matalahiilinen elämäntapa ja 4) kansalaisvastuu.

Van der Horst ym. (2015)

Kognitiivinen, käyttäytyminen
pedagoginen näkökulma

Canfield, Bruine de Bruin
& Wong-Parodi (2016)

Yksilöiden
energialukutaito
vaikuttaa
todennäköisesti siihen, miten he reagoivat
sähkölaskuihin. Energialukutaidolla tarkoitetaan
tässä kykyä ymmärtää sähkönkäyttöä koskevaa
laadullista ja määrällistä tietoa.

Cotton ym. (2015)

Energialukutaito kattaa 1) tarvittavat taidot tehdä
perusteltuja
energiaan
liittyviä
valintoja
arkielämässään, perustuen tietoon ja ymmärrykseen
energiasta, sen käytöstä ja vaikutuksista ympäristöön
ja yhteiskuntaan (kognitiivinen), 2) arvot ja asenteet
koskien
olemassa
olevia
maailmanlaajuisia
ongelmia, sekä omien päätösten ja toimien
merkittävyyttä (affektiivinen), sekä 3) aikeet ja
käyttäytyminen, kuten energiansäästön edistäminen,
perusteltujen päätösten tekeminen ja muutoksen
edistäminen (conative).

ja

affektiivinen,

Miten sitä on arvioitu tai mitattu?
Kysely: vertaileva tutkimusasetelma
keskiasteen koululaisista (middle school
students, n=2404) ja lukiolaisista (high
school students, n=1304) New Yorkin
osavaltiossa USA:ssa, luokassa tehtävä
kirjallinen kysely (n=3708)
Kysely ja arviointi (survey &
assessment):
tietokonepohjainen
luokassa tehtävä testialusta, jolla
aihealueittan
järjestettyjä
(kontekstualisoituja)
kysymyksiä,
multimediaa), lukiolaiset (974 junior,
737 senior high school students)
Taiwanissa (n=1711)
Kenttätutkimus: kohdehenkilöt keräsivät
tietoja
kodinkoneiden
energiankulutuksesta,
arvioivat
ja
laskivat
kulutusmittarilla
energiankulutusta käyttöajan mukaan
viikon
ajalta
ja
pitivät
oppimispäiväkirjaa, yliopisto-opiskelijat
USA:ssa (n=12)
Kysely:
osallistujat
suorittivat
lukiolaisten
energialukutaitotestistä
sovelletun kahdeksanosaisen tehtävän
koskien
kodin
sähkönkulutusta.
Energialukutaito
määriteltiin
joko
korkeaksi tai matalaksi (high of low)
(energy literacy scores joko mediaanin
ylä- tai alapuolella), kunnallisalan
työntekijät (n=201)
Kysely, haastattelu, tapaustutkimus
(instrumental case study), jossa tutkitaan
yhtä laitosta (tässä brittiläistä
yliopistoa), mutta pyritään kuvaamaan
laajempaa ilmiötä, eli tässä
opiskelijoiden energialukutaitoa,
(n=1136)

Taulukossa 1 esitetyissä DeWatersin ja Powersin (2011) määrittelyyn pohjautuvissa
energialukutaidon
ulottuvuutta:

tutkimuksissa

kognitiivinen,

energialukutaidolla

affektiivinen

ja

on

lähtökohtaisesti

käyttäytyminen.

kolme

Tutkimuksissa

kohdejoukkona ovat usein olleet koululaiset tai opiskelijat. Poikkeuksena tästä on
Canfieldin, Bruine de Bruinin ja Wong-Parodin (2016) tutkimus, jonka kohteena olivat
kotitaloudet.
Tutkimusmetodina DeWatersin ja Powersin (2011) tutkimuksessa on käytetty muun
muassa kyselyä (n=3708). Kysely toteutettiin luokassa täytettävän kirjallisen

17

kyselylomakkeen

avulla.

Kyseessä

oli

vertaileva

tutkimusasetelma,

jonka

kohdejoukkona olivat keskiasteen koululaiset (middle school students n=2404) ja
lukiolaiset (high school students n=1304) New Yorkin osavaltiosta. Sukupuolijakauma
oli tasainen. Demografisena taustatietona käytettiin muun muassa koulualueen niin
kutsuttua köyhyysindeksiä, joka kertoi köyhyysrajan alapuolella olevien kouluikäisten
määrän (%) alueella. Vastaajien saamat pistemäärät eri osa-alueissa laskettiin yhteen ja
analysoitiin tilastollisesti. Analysoinnissa käytettiin muun muassa ei-parametrisiä
testejä, Spearmanin korrelaatiota ja Mann-Whitneyn U-testiä. (DeWaters ja Powers
2011.)
DeWaters ja Powersin (2011) kysely koostui tunne- ja asenneperäisistä tekijöistä (17
kysymystä, joista 4 liittyi minäpystyvyyteen, self-efficacy), käyttäytymiseen liittyvistä
tekijöistä

(10

kansalaistietoja,

kysymystä)

ja

energiaan

”citizenship

knowledge”

liittyvistä
(30

peruskäsitteistä

kysymystä

koululaisille

sisältäen
ja

38

lukiolaisille). Kysely sisälsi monivalintakysymyksiä, joissa oli viisi vastausvaihtoehtoa.
Lukiolaisille suunnattu versio oli pidempi ja kysymykset vaikeampia. Muilta osin
kyselyt olivat identtiset ja vastausvaihtoehdoissa sovellettiin 5-portaista Likertasteikkoa, jossa oli yksi neutraali vastausvaihtoehto. Peruskäsitteet jakaantuivat
kahdeksaan kategoriaan sisältäen muun muassa kansalaisille jokapäiväisessä elämässä
tärkeitä tietoja eli kansalaistietoja (citizenship knowledge) energia-asioista. Kyselyllä
mitattiin myös kognitiivisia taitoja kuten kriittistä ajattelua ja analysointia. Sisällöt
käsittelivät

energian

säästämistä,

energiamuotoja,

energian

muuntumista

ja

energiayksiköitä, kodin energiankäyttöä, peruskäsitteitä, energiaresursseja sekä kriittistä
analyysia uusiutuvista energiavaroista, ympäristövaikutuksista ja energiaan liittyvistä
yhteiskunnallisista kysymyksistä. (DeWaters & Powers 2011.)
DeWaters, Qaqish, Graham ja Powers (2013) kuvaavat artikkelissaan kyselylomakkeen
suunnittelua keskiasteen koululaisten ja lukiolaisten energialukutaidon mittaamiseksi.
Tutkimuksella pyrittiin saamaan yleispätevä mittaristo energialukutaidon mittaamiseksi
sekä sen selvittämiseksi onko määrätyllä opetuksella vaikutusta energialukutaitoon.
Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa oppilaiden energialukutaidon tasoa ja mahdollisesti
toimia pohjana eri opetusohjelmien suunnittelulle energialukutaidon parantamiseksi.
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Mittareiden

kehittelyssä

sovellettiin

kasvatus-

ja

sosiaalipsykologian

koulutuspsykometrisia periaatteita. Välineen validiteettia testattiin muun muassa
vertailuryhmillä, iän mukaisen kehityksen edistymisen vertailulla, sekä ekploratiivisella
ja

konfirmatorisella

faktorianalyysilla.

Pilottitesteillä

testattiin

toimivuutta

ja

luotettavuutta ennen varsinaista tutkimusta. Kysely sisälsi kognitiivisia (tiedot ja taidot),
affektiivisia (arvot, asenteet, minäpystyvyys) ja käyttäytymiseen (energiankäyttö)
liittyviä

kysymyksiä.

Heikkoutena

tutkijat

mainitsivat

itsearvioinnin

ja

kyselytutkimukseen liittyvät rajoitteet. (DeWaters, Qaqish, Graham & Powers 2013.)
Chenin, Liun ja Chenin (2015) tutkimus toteutettiin kyselynä ja arviointina (survey &
assessment). Kohdejoukko koostui taiwanilaisista yläkoulu- ja lukioikäisistä oppilaista
(n=1711). Tutkimuksessa oli käytössä tietokonepohjainen testialusta, jolla oli
aihealueittain järjestettyjä (kontekstualisoituja) kysymyksiä eri tilanteista ja niihin
liittyvästä käyttäytymistä ja asenteista. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös multimediaa.
(Chen, Liu & Chen 2015.)
Tutkijat Van der Horst, Harrison, Staddon ja Wood (2015) tekivät energialukutaidon
parantamiseen pyrkivän kenttätutkimuksen suuren yliopiston opiskelijoista koostuvassa
kohdejoukossa Yhdysvalloissa. Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa opiskelijat
keräsivät itse tietoja kodinkoneista ja laskivat kulutusmittarilla energiankulutusta
käyttöajan mukaan viikon ajalta. Heidän tuli kirjata laitteen käyttöteho, arvioida laitteen
sähkönkulutus viikon ajalta ja tarkistaa kokonaiskulutus mittarilla. Opiskelijat kirjasivat
myös omaa oppimisprosessiaan ajanjaksolta. Oppimisprosessin kuvauksen sijaan
tutkimuksessa

keskityttiin

energialukutaidon

koulutuksen

mahdollisuuksiin

kansalaisajattelun (citizenship) vahvistamisessa ja opetuksen ja tutkimuksen välisen
kuilun kaventamisessa. Energialukutaidon parantamiseen pyrittiin yhdistämällä uusi
teknologia,

aktiivinen

oppiminen

ja

reflektointi.

Tutkijat

huomauttivat,

että

energialukutaidon ja oppimisen mittaamiseksi olisi hyödyllistä liittää tutkimukseen
energialukutaitoa mittaava testi ennen ja jälkeen tutkimuksen. (van der Horst ym. 2015.)
Canfieldin, Bruine de Bruinin ja Wong-Parodin (2016) yhdysvaltalaistutkimuksessa
kohdehenkilöt, jotka olivat kunnallisalan työntekijöitä,

vastasivat kahdeksaan
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kysymykseen kodin sähkönkäytöstä. Kysymykset oli mukautettu DeWatersin ja
Powersin (2011) lukiotason energialukutaitotestistä. Energialukutaito määriteltiin joko
korkeaksi tai matalaksi sen mukaan oliko tulos mediaanin ylä- vai alapuolella. Tutkimus
sisälsi myös kysymyksiä vastaajien demografisesta taustasta. (Canfield, Bruine de Bruin
& Wong-Parodi 2016.)
Cotton, Miller, Winter, Bailey ja Sterling (2015) sovelsivat käyttäytymisen
muutosmallia [UK Department for Environment, Food and Rural Affairs’ (DEFRA’s)
4E behaviour change model] tutkiessaan opiskelijoiden energialukutaitoa ja sen
parantamista brittiläisessä yliopistossa. Mallin keskiössä oli aktivointi (catalyse) ja sen
neljä

osa-aluetta:

mahdollistaminen

(enable),

havainnollistaminen

(exemplify),

sitouttaminen (engage) ja kannustaminen (encourage). Menetelmänä oli välineellinen
tapaustutkimus, jossa pyrittiin yhden instituutin tutkimisella selittämään laajempaa
kysymystä eli tässä oppilaiden energialukutaitoa. Opiskelijoiden energialukutaidon
kehittäminen

nähtiin

tietoisemmaksi
menetelmiä,

keskeiseksi

tulemisen

muun

muassa

osaksi

”vihertymistä”

toimintaohjelmaa.
verkkokyselyä

eli

Tutkimuksessa
ja

fokusoituja

ympäristöasioista
käytettiin

useita

ryhmähaastatteluja.

Opiskelijoiden energialukutaidon vahvuuksia ja heikkouksia tunnistettiin ja huomioitiin
virallisten ja epävirallisten opinto-ohjelmien merkitys. Tutkimuksen rajoitteena
mainittiin sen rajallinen tutkimusympäristö, jonka vuoksi laajempaa tutkimusta
ehdotettiin tehtäväksi muissa ympäristöissä. (Cotton, Miller, Winter, Bailey & Sterling
2015.)

3.2 Muita lähestymistapoja energialukutaidon tutkimiseen
Energialukutaitoa on lähestytty tutkimuksissa myös muista kuin DeWatersin ja
Powersin energialukutaidon määritelmään perustuvista näkökulmista. Tässä alaluvussa
esittelen

käytettyjä

lähestymistapoja

(taulukko

2).

Havainnollisuuden

vuoksi

lähikäsitteistä taulukkoon 2 on sisällytetty ilmastolukutaito ja taloudellinen lukutaito,
koska niissä on yhteneväisyyksiä energialukutaidon tutkimuksiin. Energialukutaidon
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tutkimuksissa on viitattu lähikäsitteisiin, joita on myös sovellettu käsitteenmäärittelyssä
(ks. DeWaters & Powers 2011).

Taulukko 2. Muita energialukutaidon käsitteen ja sen lähikäsitteiden määritelmiä sekä
niiden empiirinen tutkimus.

Sovacool & Blyth (2015)

Brounen, Kok & Quigley
(2013)

Attari ym. (2010)

Ledley ym. (2014)
Ilmastolukutaito
(Climate literacy)
Kalmi & Ruuskanen
(2016)
Taloudellinen lukutaito

Miten energialukutaito (tai muu tähän
läheisesti
liittyvä
lukutaito)
on
tutkimuksissa määritelty?
Energialukutaito sisältää tiedot ja taidot
(knowledge
and
competence):
tietoa,
keskustelua ja käyttäytymistä (”What they say,
do, know”)
Sisältää myös arvot ja asenteet.
Rationaalinen
päätöksenteko
(Rational
decision-making i.e. energy literacy) eli
energiatehokkaiden
laitehankintojen
suunnittelu,
optimaalinen
valinta
eli
rationaalinen päätöksenteko (l. kognitiivinen
korostuu)
Miten osaa arvioida energiankulutusta esim. eri
laitteiden välillä (l. kognitiivinen)
Ilmastolukutaitoinen osaa tehdä tietoisia ja
vastuuntuntoisia päätöksiä ja kiinnittää
huomiota toimiin, jotka voivat vaikuttaa
ilmastoon
Taloudellinen lukutaito on kyky ymmärtää
taloudenhoitoon liittyvät asiat ja soveltaa
tietoja käytännössä.

Miten sitä on arvioitu tai mitattu?
Kysely: kysyttiin muun muassa mielipidettä
energiakoulutuksesta. Kysely kattoi sanomiset
(itsearviot),
tekemiset,
energialukutaidon
testauksen (energy literacy test). Pilottitutkimus
(n=328, joista 224 oli kotitalouksia ja 104
yritysjohtajia).
Kysely: sisälsi Alankomaiden keskuspankin
kotitalouksia koskevan kyselyn (Dutch National
Bank
household
survey),
taloudellisen
lukutaidon (financial literacy) kysymyksiä ja
kotitalouden
energiankulutusta
kartoittavia
kysymyksiä (n=1721).
Kysely:
verkkokysely,
kysymyksiä
energiankulutuksesta
ja
–säästämisestä,
kodinkoneiden energiankulutuksen arviointi
(n=505)
Kysely: tutkittiin CLEAN-verkoston (The
Climate Literacy and Energy Awareness
Network)
merkitystä (collective impact)
verkoston jäsenille
Kysely ja haastattelu: taloudellinen tietämys,
käyttäytyminen ja asenteet l. kognitiivinen,
asenteellinen
ja
käyttäytymis-ulottuvuudet
(n=1500, joista yrittäjiä 300)

Taulukon 2 tutkimuksissa korostuvat kognitiiviset ulottuvuudet (ks. esim. Brounen, Kok
& Quigley, 2013). Myös tietoon perustuva toiminta ja käyttäytyminen ovat näissä
tutkimuksissa vahvasti mukana.
Sovacool ja Blyth (2015) tutkivat pilottitutkimuksessa (n=328) kotitalouksia (n=224) ja
yritysjohtajia (n=104) verkkokyselyllä, jota täydennettiin paperiversiolla. Kysymykset
olivat monivalintakysymyksiä. Kyselyssä kysyttiin muun muassa mielipidettä
energiakoulutuksesta.

Kysely

kattoi

itsearvioinnin

muun

muassa

omasta

energiatietämyksestä ja energiankulutuksesta sekä energialukutaidon testauksen (energy
literacy test). (Sovacool & Blyth 2015.)
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Brounen,

Kok

ja

Quigley (2013)

tutkivat

kyselyllä

(n=1721)

rationaalista

päätöksentekokykyä. Aihealueina oli muun muassa energiatehokkaiden laitehankintojen
suunnittelu ja optimaalinen valinta. Tutkimuksessa viitattiin Lusardin ja Mitchellin
(2007) tutkimuksiin taloudellisesta lukutaidosta (financial literacy). Taloudellista
lukutaitoa mukaillen energialukutaito määriteltiin kyvyksi tehdä taloudellisesti
kannattavia investointeja energiatehokkaisiin laitteisiin. Toisin sanoen tutkittiin
osaavatko

kotitaloudet

laskea

hankintakustannusten

ja

energiatehokkuudesta

aiheutuvien säästöjen kannattavuutta. Energialukutaitoa tutkittiin suhteessa ihmisten
taustaan.

Tutkimuksessa

tarkasteltiin

tietoisuutta,

asenteita,

energialukutaitoa,

demografisia tekijöitä ja ideologiaa suhteessa käyttäytymiseen. Aineisto sisälsi
Alankomaiden keskuspankin kotitalouksia koskevan kyselyn (Dutch National Bank
household survey) vuodelta 2011 sekä talouden ymmärtämystä ja kotitalouden
energiankulutusta kartoittavia kysymyksiä. (Brounen, Kok & Quigley 2013.)
Attari, DeKay, Davidson ja Bruine de Bruin (2010) selvittivät kansallisessa
verkkokyselyssä (n=505) amerikkalaisissa suurkaupungeissa asuvien käsityksiä
energiankulutuksesta ja säästämisestä kotitalouteen, kuljetuksiin ja kierrätykseen
liittyen. Tutkimus koostui avoimesta kysymyksestä siitä, kuinka vastaaja itse voisi
parhaiten säästää energiaa omassa elämässään, sekä arviointitehtävästä, jossa täytyi
arvioida yhdeksän kodinkoneen energiankulutusta. Apuna oli hehkulampun kulutus
[100 yksikköä (w) tunnissa]. Hehkulappu oli valittu, koska se oli todettu
havainnollisimmaksi

pilottitestin

perusteella.

Seuraavaksi

vastaajat

arvioivat

energiayksiköiden säästöä kuuden toiminnon perusteella (esimerkiksi pesukoneen
vedenlämmön muutokset). Vastaajat arvioivat myös autoiluun ja rahdinkuljetukseen
liittyvää kulutusta. Lisäksi vastaajat arvioivat neljä väittämää oman toiminnan
vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. (Attari, DeKay, Davidson & Bruine de Bruin 2010.)

3.3 Informaatiolukutaito ja sen mittaaminen

Informaatiolukutaito on yläkäsite energiatiedon lukutaidolle, minkä vuoksi sitä on syytä
käsitellä tarkemmin. Informaatiolukutaidon käsitettä on aiemmin sovellettu lähinnä
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koulutuksen yhteydessä, mutta sen käyttöä on viime aikoina laajennettu arkielämän
kontekstiin (Hirvonen 2015, 66).
American Library Association (ALA 2000) on määritellyt informaatiolukutaidon
taitojen (competencies) mittaamiseksi viisi standardia, joita mitataan 22 indikaattorilla.
Standardit ovat erityisesti korkeakouluopiskelijoiden tarpeita varten. Standardien
mukaan informaatiolukutaitoinen opiskelija osaa määritellä tarvitsemansa tiedon
luonteen ja laajuuden (standardi 1), osaa hankkia tarvitsemansa tiedon tehokkaasti
(standardi 2), arvioi tietoa ja sen lähdettä kriittisesti ja liittää valikoidun tiedon osaksi
tietopohjaansa ja arvomaailmaansa (standardi 3), käyttää tietoa tehokkaasti itsenäisesti
tai ryhmän jäsenenä tietyn päämäärän saavuttamiseksi (standardi 4), sekä ymmärtää
tiedon käyttämiseen liittyvät taloudelliset, lailliset ja sosiaaliset vaikutukset ja hankkii ja
käyttää tietoa eettisesti ja laillisesti (standardi 5). (American Library Association 2000.)
Informaatiolukutaidon yhteydessä puhutaan myös elinikäisestä oppimisesta. Ajattelun
kehittäminen ja itsenäinen oppiminen ovat informaatiolukutaidon päämääriä. Kirjastoja informaatioalan kansainvälinen järjestö IFLA (The International Federation of
Library Associations and Institutions) on määritellyt osa-alueita, joihin kiinnittää
huomiota informaatiolukutaidon ja sen opetuksen arvioinnissa. Näitä ovat muun muassa
oppilaan kasvun tukeminen, saavutusten tunnistaminen ja opetusohjelman kehittäminen
näiden perusteella. Informaatiolukutaidon oppimisen arviointitapoja ovat muun muassa
etukäteisarviointi, jonka pohjalta koulutuksen sisältöä suunnitellaan (perspective or
diagnostic), opetuksen kehittäminen oppilailta saatavan palautteen perusteella
(formative), sekä oppilaan suorituksen arviointi opetuksen jälkeen (summative).
Arviointitekniikkana on suositeltu käytettäväksi muun muassa tarkastuslistoja
(checklists), yksityiskohtaisia suorituksen arviointikriteereitä (rubrics), keskustelua
opettajan ja oppilaiden kesken (conferencing), oppilaan töistä koostuvaa portfoliota,
jolla voidaan muun muassa arvioida oppimisstrategioiden tehokkuutta (portfolios),
raportteja, jotka sisältävät myös omaa arviointia (reports), sekä testejä (traditional tests).
Muita keinoja ovat esimerkiksi integroiva lähestymistapa (integral evaluation, Bligh
1998), jossa yhdistyvät opetustavoitteet, interventio ja arviointi sekä ajattelutaitoja
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mittaava SOLO-malli (Structure of Observed Learning Outcomes, Biggs 1999). (Lau
2006, 42–46.)
Erilaissa mittaus- ja arviointitavoissa on omat haasteensa. Tulosten tulkinta, synteesien
ja johtopäätösten tekeminen laadullisesta ja määrällisestä aineistosta asettavat omat
haasteensa. Menetelmien reliaabelius (mittaustulosten toistettavuus) ja validius
(pätevyys, mittarin kyky mitata tutkittavaa asiaa) on myös otettava huomioon.
(Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005, 213–216.)
Testit ovat helpommin standardisoitavissa ja toistettavissa ja tuloksia voidaan verrata
keskenään. Sen sijaan oppilaiden itsearviot ja keskustelut ovat vaikeammin mitattavissa
ja niiden vertailukelpoisuus voi olla ongelmallista. Arviointikriteereihin liittyy aina
soveltamista, mikä vaatii subjektiivista tulkintaa ja voi siten olla erilaista arvioitsijasta
riippuen.

3.4 Terveystiedon lukutaito ja sen mittaaminen
Terveystiedon lukutaidon tarkastelu on esimerkki informaatiolukutaidon siirtämisestä
tiettyyn arkielämän kontekstiin, kuten tässä tutkimuksessa on tehty energian osalta.
Terveystiedon lukutaidosta on tehty tutkimuksia informaatiotutkimuksen alalla. Näitä
tutkimuksia hyödyntämällä on mahdollista kehittää mittaristoa myös energiatiedon
lukutaidosta, koska molemmissa on taustalla informaatiotutkimuksen näkökulma.
Seuraavassa tarkastellaan terveystiedon lukutaidosta tehtyjä tutkimuksia ja sitä, kuinka
terveystiedon lukutaitoa on näissä tutkimuksissa arvioitu.
Niemelä, Ek, Eriksson-Backa ja Huotari (2012) ovat kehittäneet seulontavälineen
(screening tool), jonka avulla pyritään tunnistamaan yksilöt, joilla on rajoittunut
arkielämän terveystiedon lukutaito (everyday health information literacy, EHIL).
Artikkelissa esitellään Medical Library Associationin määritelmään pohjautuva 10osainen työkalu, jota pilotoitiin (N=217) suomalaisilla lukioikäisillä nuorilla vuonna
2011. Arkielämän terveystiedon lukutaidossa havaittiin kolme itsenäistä tekijää:
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motivaatio tiedon löytämiseksi, luottamus omiin kykyihin löytää, ymmärtää ja käyttää
tietoa,

sekä

tiedon

arviointi.

Myös

lyhennetty

4-osainen

työkalu

esiteltiin

jatkotutkimuksia varten ja testattavaksi esimerkiksi lääketieteen interventioissa,
digitaalisissa kirjastopalveluissa tai terveyskasvatuksen moderneissa informaatio- ja
viestintäteknologisissa sovelluksissa. (Niemelä ym. 2012.)
Hirvonen (2015) on tutkinut, millainen yhteys nuorten miesten arkielämän
terveystiedon lukutaidolla ja terveystietokäyttäytymisellä on terveyskäyttäytymiseen,
fyysiseen terveyteen ja sosio-demografisiin tekijöihin. Teoreettisena taustana Hirvosen
tutkimuksessa on tietokäyttäytymisen ja -käytäntöjen, terveystiedon lukutaidon sekä
terveyskäyttäytymisen muutoksen teorioita. Hän on käyttänyt tutkimuksessaan Niemelä
ym. (2012) kehittämää arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä (EHIL
screening tool). Tutkimuksessa seulontavälineellä kartoitettiin etenkin vastaajien
minäpystyvyyttä ja luottamusta omiin kykyihinsä etsiä, arvioida ja löytää terveystietoa
kuin varsinaisia taitoja. (Hirvonen 2015, 22–23, 68–69, 90–91, 147.)

3.5 Yhteenveto
Yhteenvetona esittelen tutkielmani tärkeimmät käsitteet ja niiden määritelmät. Lisäksi
esitän

määritelmän

energiatiedon

lukutaidolle.

Käsitemäärittelyssä

sovellan

terveystiedon lukutaidosta tehtyä tutkimusta.
Energialukutaito voidaan kiteyttää kyvyksi tehdä tietoisia energiaan liittyviä valintoja.
Tutkimuskirjallisuudessa on viitattu laajalti DeWatersin ja Powersin (2013)
määritelmään, jonka mukaan energialukutaito on kansalaisymmärrys (citizenship
understanding) energiasta ja sisältää laajan tiedollisen ulottuvuuden lisäksi affektiivisen
ja käyttäytymisen ulottuvuudet. Kognitiiviseen ulottuvuuteen kuuluvat energialähteet ja
-resurssit, energian peruskäsitteet sekä ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
Affektiiviseen ulottuvuuteen liittyvät asenteet, tietoisuus ja uskomukset vaikutuksista.
Käyttäytymiseen liittyvät puolestaan energiansäästötottumukset, tehdyt päätökset ja
muutoksen puolesta puhuminen. (DeWaters ja Powers 2013.) DeWatersin ja Powersin
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(2013, 45) mukaan energialukutaitoisella on peruskäsitys siitä, miten energiaa käytetään
arjessa. Hän ymmärtää energian tuotannon ja kulutuksen erinäiset yhteiskunnalliset ja
ilmastolliset vaikutukset, on tietoinen yksilön, yhteisöjen ja yritysten toimien
vaikutuksesta yhteiskuntaan maailmanlaajuisesti, on tietoinen energiansäästämisen ja
vaihtoehtoisten

ei-fossiilisten

energianlähteiden

kehittämisen

tarpeellisuudesta.

Energialukutaitoisen yksilön valinnat heijastavat näitä asenteita ja tietämystä ja hänellä
on myös tarvittavat taidot toimia niiden mukaisesti.
Terveystiedon lukutaidosta ja energialukutaidosta voidaan löytää yhteneväisyyksiä.
Molemmat ovat moniulotteisia. Esimerkiksi terveystiedon lukutaidossa motivaatio ja
luottamus omiin kykyihin voidaan ajatella kuuluvaksi affektiiviseen eli tunneperäiseen
tasoon, joka on yksi energialukutaidon ulottuvuuksista. Molemmissa on kognitiivisia eli
tiedollisia ulottuvuuksia. Myös käyttäytyminen ja tiedon soveltaminen käytäntöön on
yhteinen piirre. Niin terveyden kuin energiankin kontekstissa kyse on pohjimmiltaan
käyttäytymisen

muutoksesta.

Energiatiedon

lukutaidon

määritelmässä

sovellan

terveystiedon lukutaidon määritelmää, joka on informaatiolukutaitoa terveyden
kontekstissa.

Samoin

energiakontekstissa.

energiatiedon

Terveystiedon

lukutaito

lukutaito

on

informaatiolukutaitoa

amerikkalaisen

lääketieteellisten

kirjastojen yhdistyksen (The American Medical Library Association, MLA) mukaan on
määritelty taidoiksi tunnistaa terveystiedon tarve, tunnistaa tiedonlähteitä ja käyttää niitä
tarpeellisen tiedon hankkimiseksi, arvioida tiedon laatua ja tilanteeseen sopivuutta, sekä
analysoida, ymmärtää ja käyttää tietoa hyvien päätösten tekemisessä terveyteen
liittyvissä asioissa (Shipman 2009, 294).
Samaan tapaa esitän energiatiedon lukutaidon määritelmäksi, että se on taito tunnistaa
energiatiedon tarve, tunnistaa tiedonlähteitä ja käyttää niitä tarpeellisen tiedon
hankkimiseksi, arvioida tiedon laatua ja tilanteeseen sopivuutta, sekä analysoida,
ymmärtää ja käyttää tietoa hyvien päätösten tekemisessä energiaan liittyvissä asioissa.
Terveystiedon

lukutaidon

informaatiolukutaidon

määritelmässä

käsitteet.

Samoin

yhdistyvät

terveyden

energiatiedon

lukutaito

lukutaidon
tuo

ja

yhteen

energialukutaidon ja informaatiolukutaidon käsitteet. Tuomalla informaatiotutkimuksen
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alan informaatiolukutaidon käsite energialukutaidon rinnalle voidaan tutkia näiden
kahden käsitteen yhteneväisyyksiä ja eroja. Energialukutaidon määritelmään, joka on
varsin kattava, verrattuna painopistealueet määräytyvät informaatiotutkimuksen
näkökulmasta, jossa painottuvat meta-kognitiiviset taidot, kuten tiedontarpeen ja
tiedonlähteiden tunnistaminen ja arviointi. Tutkimukseni empiirisessä osassa toteutan
esittämäni energiatiedon lukutaidon määritelmään perustuvan kyselyn arkielämän
energiatiedon lukutaidon arviointiin.
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4 MENETELMÄT
4.1 Menetelmävalinta
Tutkimukseni lähestymistapa on kvantitatiivinen. Tämä lähestymistapa soveltuu
parhaiten tutkimusaineiston keruuseen ja käsittelyyn sekä johtopäätösten tekemiseen
tässä tutkimuksessa. Kyselymenetelmä soveltuu tarpeeksi laajan aineiston keruuseen ja
kyselyaineisto voidaan muuttaa mitattavaan muotoon ja käsitellä tilastollisesti, mikä
tukee tutkimuksen päämäärien saavuttamista.
Kysely voidaan laatia verkkokyselynä, postitse toimittavana kyselynä tai kontrolloituna
kyselynä. Kontrolloidussa kyselyssä tutkija joko jakaa kyselyt henkilökohtaisesti
esimerkiksi jossakin tilaisuudessa kertoen samalla tutkimuksestaan, tai noutaa ne
henkilökohtaisesti

sovittuna

ajankohtana

tarkistaen

samalla

lomakkeet

(henkilökohtaisesti tarkistettu kysely). Menetelmänä kyselyn heikkoutena on kato, eli
vastauksien saamatta jääminen. Syynä tähän voi olla erilaisten kyselyjen suuri määrä ja
lomakkeiden laadun vaihtelevuus. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005, 184–187.)
Verkkokysely on edullisempi kuin muut vaihtoehdot. Se kuitenkin rajaa kohdejoukosta
pois henkilöt, joilla ei ole käytettävissä tietokonetta ja internetyhteyttä. Verkkokyselyyn
ja kyselyyn menetelmänä liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä, kuten se, että
vastaustilannetta ei voida valvoa, joten ei voida olla täysin varmoja vastaajasta eikä
voida neuvoa vastaustekniikkaan liittyvissä epäselvyyksissä (Valli 2001, 31–32).
Vastausprosentti on tärkeä tekijä kyselyn onnistumisen kannalta. Siihen vaikuttavat
Vallin (2001, 32) mukaan kohderyhmä, tutkimuksen aihe, lomakkeen pituus,
kysymysten määrä, kysymysten tyyppi, motivointi saatekirjeessä ja lomakkeen ulkoasu.
Kyselyn hyviä puolia esimerkiksi haastatteluun verrattuna on, että tutkija ei
olemuksellaan tai läsnäolollaan vaikuta vastauksiin, koska kysely ei edellytä suoraa
kanssakäymistä tutkittavan kanssa. Luotettavuutta parantaa myös se, että kysymykset
ovat kaikille vastaajille samassa muodossa. Kyselyllä on mahdollista kysyä paljon
kysymyksiä, joskin kysely ei saisi olla vastaajan kannalta liian pitkä, koska se voi
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pienentää vastausprosenttia. Kysely on taloudellinen ja se voidaan lisäksi toteuttaa
laajalle kohdejoukolle. Vastaaja voi valita itselleen sopivan vastaamisajankohdan ja
perehtyä kysymyksiin rauhassa. (Valli 2001, 30-31.)
Kyselylomake on ollut käytössä useissa energialukutaitoa koskevissa tutkimuksissa,
joko kirjallisena (esimerkiksi DeWaters & Powers, 2011) tai verkkokyselynä
(esimerkiksi Attari ym., 2010). Myös Brounen, Kok ja Quigleyn (2013) tutkimuksen
aineisto kerättiin kyselyn avulla. Kyselyä energialukutaidon tutkimuksessa on käytetty
myös muiden menetelmien rinnalla.

4.2 Energiatiedon lukutaidon kyselylomakkeen suunnittelu
Kysymysten muotoiluun ja lomakkeen selkeyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota
epäselvyyksien välttämiseksi. Pilottitestaus eli esitutkimus on tapa testata lomakkeen
toimivuutta ennen varsinaista tutkimusta, ja lomakkeen jonkinasteinen testaus on
välttämätöntä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005, 191–193.)
Tutkimus rakentuu käsitteiden ja niiden tulkintojen varaan. Käsitteet tulee määritellä
tarkoin ja yksiselitteisesti, koska niiden merkitys voi vaihdella. Uusien käsitteiden
käyttöönotto on perusteltua vain, jos voidaan todeta niiden paremmuus vanhoihin
käsitteisiin verrattuna. Teoreettiset käsitteet pyrkivät kuvaamaan ilmiön olemusta
yleisellä tasolla. Käsitteen operationaalistaminen tarkoittaa teoreettisen käsitteen
muuntamista mitattavaan muotoon. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005, 138–148.)
Alkula ym. (1995, 75–76) erottavat neljä eri vaihetta operationalisoinnissa:
1) käsitteen yleinen hahmottaminen ja määrittäminen,
2) käsitteen osa-alueiden määritteleminen,
3) siirtyminen teoreettisesta kielestä konkreettiseen arkikieleen ja indikaattoreihin ja
4) operationalisoinnin tarkka kuvaaminen.
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Energialukutaidon ja energiatiedon lukutaidon ulottuvuudet, niiden määritelmät ja
kysymyksiä, joilla näitä on mitattu empiirisesti kyselytutkimuksissa, on esitetty liitteissä
2–3. Näitä on käytetty apuna energiatiedon lukutaidon kyselyn suunnittelussa.
Taulukossa 3 on esitetty energialukutaidon ja energiatiedon lukutaidon ulottuvuudet ja
operationalisointi eli kyselyn väittämät. Kognitiivinen, affektiivinen ja käyttäytyminen
ovat ulottuvuuksia DeWatersin ja Powersin (2011) määritelmästä. Motivaatio,
luottamus, arviointi ja ymmärrys mukailevat Niemelä ym. (2012) terveystiedon
lukutaidon mittariston ulottuvuuksia, jotka tuovat informaatiotutkimuksen näkökulmaa
energialukutaidon tutkimukseen. Ulottuvuudet ovat osin päällekkäisiä. Ulottuvuuksien
sisällä on myös lähikäsitteistä omaksuttuja määritelmiä. Tutkimuksessa sovellan
Niemelän ym. (2012) terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä, jonka tarkoituksena on
heikon terveystiedon lukutaidon tunnistaminen, energiatiedon lukutaidon arviointiin.
Seulontavälineen tueksi olen liittänyt kyselyyn energialukutaidon tutkimuksista
omaksuttuja väittämiä. Tutkielmassani keskityn energialukutaidon affektiiviseen- ja
käyttäytymisulottuvuuteen. Energialukutaidon tutkimuksessa yleisesti käytössä olleen
tietojen

testauksen

olen

rajannut

tutkimukseni

ulkopuolelle.

Sen

sijaan

energialukutaidon osa-alueita kartoitetaan kyselyssä informaatiotutkimuksen näkökulma
huomioiden itsearvioinnin avulla.
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Taulukko 3. Energiatiedon lukutaidon ja energialukutaidon ulottuvuudet ja niiden

4. Ymmärrys

3. Arviointi

2. Luottamus

1. Motivaatio

operationalisointi.
a) Affektiivinen

b) Kognitiivinen

c) Käyttäytyminen

EEIL 1. On tärkeää olla tietoinen
energiakysymyksistä. (Niemelä ym.
2012)

Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista
paljon. (Sovacool & Blyth 2015; Cotton 2015)

Ajatukseni
energiankäytöstä vaikuttaa
moniin arkipäiväisiin
valintoihini. (DeWaters &
Powers 2011)

Uskon, että minun täytyy muuttaa
elämäntyyliäni ehkäistäkseni
ilmastonmuutosta. (Attari 2010)

EEIL 2. Tiedän mistä etsiä energiatietoa.
(Niemelä ym. 2012)
EEIL 3. Haluan saada energiatietoa useista eri
lähteistä. (Niemelä ym. 2012)

EEIL 9. Sovellan
energiatietoa
omassa/läheisteni arjessa.
(Niemelä ym. 2012)

Olen hyvin tietoinen kotitalouteni
sähkönkulutuksesta. (Sovacool & Blyth 2015)

Tuttavien kokemuksilla ja
mielipiteillä on merkittävä
vaikutus
energiaratkaisuihini.
(Ruokamo 2016)

Mielestäni energian säästäminen on
tärkeää. (DeWaters & Powers 2011)
Haluaisin tehdä enemmän energian
säästämiseksi, jos vain tietäisin
miten. (DeWaters & Powers 2011)
Energiaa tulisi tuottaa enemmän
uusiutuvilla energianlähteillä.
(DeWaters & Powers 2011)
Uskon, että voin omalla
toiminnallani ja valinnoillani
vaikuttaa energiakysymysten
ratkaisemiseen. (DeWaters &
Powers 2011)

EEIL 4. Energiatietoa on vaikea löytää
painetuista lähteistä (lehdet ja kirjat). (Niemelä
ym. 2012)
EEIL 5. Energiatietoa on vaikea löytää
internetistä. (Niemelä ym. 2012)
EEIL 10. On vaikeaa tietää kehen luottaa
energiaan liittyvissä kysymyksissä. (Niemelä ym.
2012)
EEIL 6. Painettujen lähteiden (lehdet ja kirjat)
energiatiedon luotettavuuden arviointi on
helppoa. (Niemelä ym. 2012)

Asiantuntijoiden
suosituksilla on merkittävä
vaikutus
energiaratkaisuihini.
(Ruokamo 2016)

EEIL 7. Internetin energiatiedon luotettavuuden
arviointi on helppoa. (Niemelä ym. 2012)

EEIL 8. Energiaan liittyviä termejä ja väitteitä on
usein vaikea ymmärtää. (Niemelä ym. 2012)
Energiaan liittyvää numeerista tietoa on usein
vaikea ymmärtää.

Energialukutaidon ulottuvuuksien lisäksi kyselyn väittämien hahmottelussa on
sovellettu terveystiedon lukutaidon ulottuvuuksia. Näin energialukutaidon yhteyteen on
saatu lisättyä informaatiotutkimuksen näkökulma, mikä on puuttunut aiemmista
energialukutaidon tutkimuksista.
Kyselyssä (ks. liite 1) kysytään tutkimuksen kannalta relevantteja taustatietoja, joiden
avulla voidaan analysoida eri vastaajaryhmien välisiä eroja. Aiemmissa tutkimuksissa
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(esimerkiksi Niemelä ym. 2012) on esimerkiksi selvitetty eroja miesten ja naisten tai eri
ikäryhmien välillä. Tässä tutkimuksessa taustatietoja on runsaasti, mikä tarjoaa
mahdollisuuksia useisiin analyyseihin. Mielenkiintoisia taustatietoja energiatiedon
lukutaidon kannalta ovat esimerkiksi tulotaso, asumismuoto, tiedekunta ja opintojen
mahdollinen liittyminen energia-alaan.
Kysymykset on mukautettu suomalaisten kotitalouksien, ja erityisesti opiskelijoiden,
olosuhteet huomioon ottaen. Taustatukena on käytetty aiemmin tehtyjä kyselyjä, muun
muassa DeWatersin ja Powersin (2011) energialukutaidon tutkimuksia, sekä Ruokamon
(2016)

BCDC

Energia

-hankkeessa

tehtyä

kotitalouksien

näkemyksiä

energiamarkkinoista kartoittavaa tutkimusta.
Kysymystyyppejä ovat avoimet kysymykset, monivalintakysymykset ja asteikkoihin eli
skaaloihin

perustuvat

kysymykset.

Avoimissa

kysymyksissä

ei

ole

valmiita

vastausvaihtoehtoja. Monivalintakysymyksissä vastaaja valitsee vastauksen annetuista
vaihtoehdoista. Kysymys voi olla myös välimuoto avoimesta ja strukturoidusta
kysymyksestä, jolloin vastaajalla on mahdollisuus itse täydentää puuttuva vaihtoehto.
Asteikkoon (esimerkiksi Likertin asteikko) perustuvissa kysymyksissä valitaan
vaihtoehto sen mukaan, miten voimakkaasti on samaa tai eri mieltä esitettyjen
väittämien kanssa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005, 187–190.)
Tässä kyselyssä kysymykset ovat itsearviointiin perustuvia valintakysymyksiä (self
report). Vastausvaihtoehdot ovat: ”Täysin eri mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä”, ”ei
samaa eikä eri mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä”. Kyseessä
on viisiportainen Likert-asteikko. Ihmisillä on taipumus vastata kysymykseen, vaikka
heillä ei olisikaan mielipidettä tai käsitystä asiasta, joten ”ei mielipidettä” -vaihtoehto
tarjoaa mahdollisuuden vastata todenmukaisesti (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005,
193). Tästä syystä ”en osaa sanoa” on lisätty tämän kyselyn vastausvaihtoehtoihin.
Menetelmien heikkoudet ja vahvuudet ovat usein saman asian eri puolia. Oikein
toteutettuna vahvuudet tulevat esiin, mutta huolimattomasti tehtyinä voivat kääntyä
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heikkouksiksi. Esimerkiksi väärinymmärryksen mahdollisuutta voi pienentää selkeillä
lomakkeilla, vastausohjeilla ja esitestauksella. (Valli 2001, 30–31.)
Tässä tutkimuksessani kyselylomaketta on testattu opiskelijoilla, tutkijoilla ja
asiantuntijoilla energia- ja opetusaloilta. Lomaketta on kehitetty saadun palautteen
perusteella, muun muassa kysymysten muotoilua ja järjestystä on muokattu.
Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja on myös lisätty ja poistettu saadun palautteen
perusteella. Myös saatekirjeen ja alkuselitteen muotoilua on tehty asiantuntijoiden
opastuksella. Tässä tutkimuksessa on käytössä verkkolomake, jonka toiminnalliset
ominaisuudet

voivat

olla

etuna

paperilomakkeeseen

verrattuna.

Esimerkiksi

valintakysymys mahdollistaa vain yhden vastausvaihtoehdon valinnan, jolloin vältytään
mahdollisten useiden vastausvaihtoehtojen valinnan aiheuttamilta epäselvyyksiltä.
Valmiit vastusvaihtoehdot (monivalintakysymykset) ovat tulosten analysoinnin kannalta
yksinkertaisimpia. Tärkeää kuitenkin on, että jokaiselle löytyy sopiva vaihtoehto. Tästä
syystä monivalinnoissa on hyvä olla myös avoin vastausmahdollisuus (Valli 20101, 45).
Näin on menetelty myös tässä tutkimuksessa.

4.3 Aineistonkeruu
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat tässä pro gradu -tutkielmassa Oulun yliopiston
opiskelijat. Kyselyllä kartoitetaan opiskelijoiden energiatiedon lukutaitoa ja sen eri osaalueita. Kysely toteutettiin Webropol-sovelluksella verkkokyselynä (ks. liite 1).
Yliopisto-opiskelijoita tutkittaessa verkkokyselyn käyttämisen ei oletettu muodostuvan
ongelmaksi, koska yliopistossa opiskelevilla oletettiin olevan käytettävissä tietokone ja
internetyhteys.
Linkki verkkokyselyyn lähetettiin kaikille lukuvuodeksi 2016–2017 läsnäolevaksi
ilmoittautuneille Oulun yliopiston opiskelijoille (n=11381). Kysely toteutettiin ajalla
16.1.–22.2.2017 kolmena viikon jaksona, jolloin uudelle kyselykierrokselle lähetettiin
uusi muistutussähköposti. Kyselyyn vastasi 1390 opiskelijaa, vastausprosentti oli 12,2.
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4.4 Aineiston analyysi
Tutkimusaineisto analysointiin SPSS-tilasto-ohjelmistolla (the IBM Statistical Package
for

the

Social

Sciences

versio

24).

Se

mahdollistaa

aineiston

käsittelyn

tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi keskinäisten riippuvuuksien selvittämisen ja
erilaisten graafien muodostamisen. Asenteiden mittauksessa käytettiin Likertin
asteikkoa.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden energiatiedon lukutaitoa Niemelä
ym. (2012) seulontavälineen avulla muodostamalla summamuuttuja arjen energiatiedon
lukutaidon (everyday energy information literacy, EEIL) väittämien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ja 10 itseisarvoista. Summamuuttujan normaalisuus kertoo kyvystä jakaa aineisto
ryhmiin. Tämä siis osoittaa voidaanko summamuuttujan perusteella tässä aineistossa
muodostaa ryhmiä energiatiedon lukutaidon mukaisesti (heikko/vahva energiatiedon
lukutaito ja niin edelleen).
Niemelä ym. (2012) tutkimuksessa kysymystä EHIL8 (ymmärrys) tarkastellaan
erikseen, mutta tässä tutkimuksessa sitä tarkastellaan osana summamuuttujaa. Uutena
on liitetty yksi elementti: numeerisen tiedon ymmärtäminen.
T-testillä voidaan tutkia ryhmien keskiarvojen eroja. Menetelmä soveltuu käytettäväksi
paitsi välimatka-asteikollisessa, myös hyvässä järjestysasteikollisessa muuttujassa,
kuten Likert-asteikossa (Metsämuuronen 2001, 59). Menetelmä soveltuu aineistoon,
koska kyseessä on normaalijakautunut populaatio ja otoskoko on riittävän suuri
(Metsämuuronen 2006, 369). Tässä analyysissa sillä tarkasteltiin kahden ryhmän välisiä
eroja.
Yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA) voidaan tutkia havaintojen vaihtelua
ryhmien sisällä ja ryhmäkeskiarvojen vaihtelua. Menetelmä soveltuu käytettäväksi
silloin, kun ryhmiä on enemmän kuin kaksi eikä t-testiä siksi voi käyttää
(Metsämuuronen

2006,

708).

Analyysilla

energiatiedon lukutaidon vaihteluun.

tutkittiin

taustamuuttujien

yhteyttä
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Ristiintaulukoinnilla voidaan havainnollistaa muuttujien välistä riippuvuutta. Se on
selkeä ja havainnollinen tapa kuvata muuttujien yhteyksiä (Alkula ym. 1995, 175).
Analyysi sopii erityisesti luokitteluasteikollisille muuttujille. Khiin neliö (Chi-square) testisuureen avulla voidaan analysoida muuttujien keskinäistä riippumattomuutta.
(Metsämuuronen 2000, 44, 49.) Tässä tutkimuksessa ristiintaulukoinnilla on analysoitu
energialukutaidon asenne- ja käyttäytymisväittämiä suhteessa taustamuuttujiin.
Eksploratiivinen faktorianalyysi on menetelmä, joka pyrkii löytämään muuttujien
yhdistelmistä selittävää mallia tai teoriaa (Metsämuuronen 2006, 615). Muuttujien
ryhmittelyssä on käytetty faktorianalyysin yhteydessä olevaa pääkomponenttianalyysia.
Analyysin avulla voi selvittää, mitkä muuttujat mittaavat sisällöllisesti samoja
ominaisuuksia ja tarkistaa teorioiden paikkaansapitävyys käsiteltävässä aineistossa
(Valli 2001, 87). Tämän tutkielman kyselyaineiston analyysissä käytettiin KaiserGuttman -poimintaa (Eigenvalue >1) ja tulosten tulkittavuuden parantamiseksi valittiin
Varimax-rotaatio.
Faktoripistemuuttujia voidaan käyttää muodostettujen faktoreiden analysoinnissa.
Regressiomenetelmällä laskettu faktoripistesumma on luotettavampi kuin suora summa.
Faktorimallinnuksessa

summassa

painotetaan

tekijöitä,

jotka

korreloivat

voimakkaimmin juuri näiden muuttujien summaan. (Metsämuuronen 2006, 501.) Tässä
analyysissa ryhmää tarkasteltaessa käytettiin faktorikeskiarvoja. Nämä muodostettiin
energiatiedon lukutaidon faktoreista motivaatio, luottamus ja arviointi.
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5. TULOKSET
5.1 Vastaajien piirteet
Vastaajista (n=1377) naisia oli 57,0 % (n=785) ja miehiä 42,3 % (n=582). Kymmenen
henkilöä (0,73 %) ilmoitti sukupuoleksi ”muu”. Energia-alaan tai sähkömarkkinoihin
liittyviä opintoja oli suorittanut 13,2 % (n=183) vastaajista ja 5,5 % (n=76) vastasi ”en
osaa sanoa”. Kaupunki (yli 50 000 asukasta) oli asuinpaikkana 87,3 %:lla (n=1212)
vastaajista. Valta-osa (68,0 %, n=944) asui kerrostalossa ja 77,6 % (n=1078) vuokralla.
Vastaajista 42,8 % (n=594) asui yhdenhengen ja 39,6 % (n=550) kahdenhengen
talouksissa. Yliopistotutkinto oli 44,7 %:lla (n=621) ja keskiasteen tutkinto 43,3 %:lla
(n=602)

vastaajista.

Kokopäivätoimisia

opiskelijoita

oli

66,5

%

(n=923).

Kuukausituloiltaan alle 2000 euron talouksia oli 62,6 % (n=866).
Taulukossa 4 on kuvattu vastaajien jakautuminen eri tiedekuntiin. Suurimmat
vastaajaryhmät tiedekunnittain ovat Luonnontieteiden (17,9 %), Humanistinen (16,5 %)
ja Kasvatustieteiden tiedekunta (15,4 %).

Taulukko 4. Kyselyn vastaajien (n=1388) jakautuminen tiedekunnittain.
Tiedekunta
Arkkitehtuurin tiedekunta (ArkTK)
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK)
Humanistinen tiedekunta (HuTK)
Kaivannaisalan tiedekunta (KaTK)
Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)
Luonnontieteiden tiedekunta (LuTK)
Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (OyKKK)
Teknillinen tiedekunta (TTK)
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)
Muu

N
36
20
229
27
214
249
206
98
179
122
8

Prosentti (%)
2,6
1,4
16,5
1,9
15,4
17,9
14,8
7,1
12,9
8,8
0,6

Vastaajat olivat iältään 18–67-vuotiaita. Neljännes vastaajista oli korkeintaan 23vuotiaita, puolet korkeintaan 25-vuotiaita ja 75 %:a korkeintaan 30-vuotiaita. Vastaajien
iän keskiarvo oli 28,1 vuotta ja keskihajonta 8,1.

36

5.2 Energiatiedon lukutaito seulontavälineellä mitattuna
Kysely sisälsi arkielämän terveystiedon lukutaidon (EHIL) seulontavälineestä
sovelletun arkielämän energiatiedon lukutaidon (EEIL) seulontavälineen väittämät,
joiden avulla vastaajien energiatiedon lukutaitoa pyritään arvioimaan. Alla olevassa
taulukossa 5 on esitetty suorat jakaumat seulontavälineen väittämistä. Vastaajista 36,3
% (n=503) oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että ”Energiaan liittyvää numeerista tietoa
on usein vaikea ymmärtää”. Väittämään EEIL1 ”On tärkeää olla tietoinen
energiakysymyksistä” vastaajista lähes puolet (47,5 %, n=658) oli jokseenkin samaa
mieltä. Väittämään EEIL4 ”Energiatietoa on vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdet
ja kirjat)” yli puolet (51,1 %, n=708) vastasi: ei samaa eikä eri mieltä. Sen sijaan EEIL5
”Energiatietoa on vaikea löytää internetistä” väittämästä lähes puolet (45,2 %, n=627)
oli jokseenkin eri mieltä. Väittämän EEIL8 ”Energiaan liittyviä termejä ja väitteitä on
usein vaikea ymmärtää” vastaukset jakautuivat tasaisesti jokseenkin eri mieltä (30,3 %,
n=419) ja jokseenkin samaa mieltä (30,6 %, n=424) välillä.
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Taulukko

5.

Vastausten

(n=1390)

jakautuminen

energiatiedon

lukutaidon

seulontavälineen väittämien mukaan (%).

EEIL1. On tärkeää olla
tietoinen
energiakysymyksistä
EEIL2. Tiedän mistä etsiä
energiatietoa
EEIL3. Haluan saada
energiatietoa useista eri
lähteistä
EEIL4. Energiatietoa on
vaikea löytää painetuista
lähteistä (lehdet ja kirjat)
EEIL5. Energiatietoa on
vaikea löytää internetistä
EEIL6. Painettujen lähteiden
(lehdet ja kirjat)
energiatiedon luotettavuuden
arviointi on helppoa
EEIL7. Internetin
energiatiedon luotettavuuden
arviointi on helppoa
EEIL8. Energiaan liittyviä
termejä ja väitteitä on usein
vaikea ymmärtää
EEIL9. Sovellan
energiatietoa
omassa/läheisteni arjessa
EEIL10. On vaikea tietää
kehen luottaa energiaan
liittyvissä kysymyksissä
Energiaan liittyvää
numeerista tietoa on usein
vaikea ymmärtää

Täysin eri
mieltä
N (%)

Jokseenkin
eri mieltä
N (%)

Jokseenkin
samaa
mieltä
N (%)
658 (47,5)

Täysin
samaa
mieltä
N (%)
575 (41,6)

Yhteensä
(N)

Keskiarvo

19 (1,4)

Ei samaa
eikä eri
mieltä
N (%)
128 (9,3)

4 (0,3)

1384

4,3

28 (2,0)

210 (15,1)

304 (21,9)

565 (40,7)

281 (20,2)

1388

3,6

42 (3,0)

159 (11,5)

366 (26,4)

509 (36,7)

313 (22,5)

1389

3,6

60 (4,3)

278 (20,0)

708 (51,1)

284 (20,5)

56 (4,0)

1386

3,0

493 (35,5)

627 (45,2)

222 (16,0)

43 (3,1)

2 (0,1)

1387

1,9

38 (2,7)

307 (22,2)

580 (41,9)

420 (30,3)

41 (3,0)

1386

3,1

95 (6,8)

496 (35,7)

476 (34,3)

299 (21,5)

23 (1,7)

1389

2,8

144 (10,4)

419 (30,3)

337 (24,3)

424 (30,6)

61 (4,4)

1385

2,9

86 (6,2)

279 (20,1)

345 (24,9)

543 (39,1)

135 (9,7)

1388

3,3

53 (3,8)

388 (28,0)

418 (30,2)

430 (31,0)

97 (7,0)

1386

3,1

139 (10,0)

317 (22,9)

241 (17,4)

503 (36,3)

186 (13,4)

1386

3,2

Mittarin sisäistä yhtenäisyyttä mittaava Cronbachin alfa oli 0,701 kun negatiiviset
väittämät EEIL 4, 5, 8, ja 10 käännettiin. Energiatiedon lukutaidon väittämistä
muodostettiin summamuuttuja (kuvio 1) samalla tavalla kuin Niemelä ym. (2012)
tutkimuksessa. Negatiiviset väittämät EEIL 4, 5, 8, ja 10 käännettiin päinvastaisiksi,
jotta saatiin lasketuksi itseisarvot summamuuttujaan.
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Kuvio 1. Energiatiedon lukutaidon (EEIL 1-10) summamuuttujan pistemäärät.
Pistemäärät olivat normaalisti jakautuneita (kuvio 1) ja vaihtelivat välillä 18 ja 50.
Pisteiden keskiarvo oli 33,8 ja keskihajonta 4,9. Mediaani oli 34, kuten myös moodi.
Vastaajista 25 prosenttia sai korkeintaan 30 pistettä, puolet korkeintaan 34 pistettä ja
kolme neljäsosaa korkeintaan 37 pistettä.

5.3 Energiatiedon lukutaidon faktorirakenne
Eksploratiivinen faktorianalyysi osoitti, että seulontavälineen faktorirakenne oli
monitahoinen (multifaceted). Faktoreita oli kolme ja ne nimettiin seuraavasti:
motivaatio, luottamus ja arviointi. Faktoreiden latautuminen on kuvattuna taulukossa 6.
Selkeyden vuoksi vain 0,5 ylittävät arvot on merkitty taulukkoon.
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Arviointi

Motivaatio

Luottamus

Taulukko 6. Energiatiedon lukutaidon faktorirakenne (rotated component matrix).
Väittämä
EEIL2. Tiedän mistä etsiä energiatietoa.
EEIL4. Energiatietoa on vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdet ja kirjat) (käännetty)
EEIL5. Energiatietoa on vaikea löytää internetistä (käännetty)
EEIL8. Energiaan liittyviä termejä ja väitteitä on usein vaikea ymmärtää (käännetty)

1
-,656
,633
,730
,637

EEIL1. On tärkeää olla tietoinen energiakysymyksistä.
EEIL3. Haluan saada energiatietoa useista eri lähteistä.
EEIL9. Sovellan energiatietoa omassa/läheisteni arjessa.

2

3

,774
,761
,687

EEIL6. Painettujen lähteiden (lehdet ja kirjat) energiatiedon luotettavuuden arviointi on
helppoa.
EEIL7. Internetin energiatiedon luotettavuuden arviointi on helppoa.
EEIL10. On vaikea tietää kehen luottaa energiaan liittyvissä kysymyksissä (käännetty)

,797
,785
-,597

Selitysosuus (Total variance explained) 55,7%

Faktorirakennetta testattiin myös siten, että numeerista lukutaitoa mittaava väittämä
“Energiaan liittyvää numeerista tietoa on usein vaikea ymmärtää” oli mukana
analyysissa. Faktorirakenne ei kuitenkaan ollut niin selkeä kuin alkuperäisessä
kymmenen väittämää sisältävässä analyysissa. Tästä syystä se jätettiin pois
jatkoanalyyseista.

5.4 Energialukutaidon asenne- ja käyttäytymisväittämät ja faktorirakenne
Kyselyssä

oli

myös

asenne-

ja

käyttäytymisväittämiä,

joita

on

käytetty

energialukutaidon tutkimuksissa. Alla olevassa taulukossa 7 on esitetty vastausten
suorat jakaumat. Vastaukset painottuvat positiivisiin vastauksiin. Vastaajista 65,1 %
(n=904) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että ajatukset energiankäytöstä
vaikuttavat heidän moniin arkipäiväisiin valintoihinsa. Minäpystyvyyttä mittaavasta
väittämästä ”Uskon, että voin omalla toiminnallani ja valinnoillani vaikuttaa
energiakysymysten ratkaisemiseen” vastaajista 57,6 % (n=800) on jokseenkin tai täysin
samaa mieltä. Mielipiteet energian säästämisen tärkeydestä (94,2 %, n=1309 jokseenkin
tai täysin samaa mieltä) ja uusiutuvan energian tuotannon lisäämisestä (87,0 %, n=1209
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jokseenkin

tai

täysin

samaa

mieltä)

olivat

myös

positiivisia.

Väittämään

”Asiantuntijoiden suosituksilla on merkittävä vaikutus energiaratkaisuihini” 71,8 %
(n=998) vastasi jokseenkin tai täysin samaa mieltä.

Taulukko 7. Kyselyvastausten (n=1390) jakautuminen energialukutaidon asenne- ja
käyttäytymisväittämiin.

12. Tiedän energiasta
ja siihen liittyvistä
asioista paljon
13. Olen hyvin
tietoinen kotitalouteni
sähkönkulutuksesta
14. Energiaa tulisi
tuottaa enemmän
uusiutuvilla
energialähteillä
15. Mielestäni
energian säästäminen
on tärkeää
16. Haluaisin tehdä
enemmän energian
säästämiseksi, jos vain
tietäisin miten
28. Ajatukseni
energiankäytöstä
vaikuttaa moniin
arkipäiväisiin
valintoihini
29. Uskon, että voin
omalla toiminnallani ja
valinnoillani vaikuttaa
energiakysymysten
ratkaisemiseen
30. Uskon, että minun
täytyy muuttaa
elämäntyyliäni
ehkäistäkseni
ilmastonmuutosta
31. Tuttavien
kokemuksilla ja
mielipiteillä on
merkittävä vaikutus
energiaratkaisuihini
32. Asiantuntijoiden
suosituksilla on
merkittävä vaikutus
energiaratkaisuihini

Täysin eri
mieltä
N (%)

Jokseenkin
eri mieltä
N (%)

Jokseenkin
samaa
mieltä
N (%)
604 (43,5)

Täysin
samaa
mieltä
N (%)
120 (8,6)

En osaa
sanoa
N (%)

Yhteensä
(N)

Keskiarvo

371 (26,7)

Ei samaa
eikä
eri
mieltä
N (%)
205 (14,8)

75 (5,4)

15 (1,1)

1390

3,3

91 (6,6)

310 (22,3)

86 (6,2)

618 (44,5)

279 (20,1)

5 (0,4)

1389

3,5

24 (1,7)

60 (4,3)

74 (5,3)

457 (32,9)

752 (54,1)

23 (1,6)

1390

4,4

14 (1,0)

32 (2,3)

32 (2,3)

409 (29,4)

900 (64,8)

3 (0,2)

1390

4,6

42 (3,0)

160 (11,5)

245 (17,7)

560 (40,4)

356 (25,7)

25 (1,8)

1388

3,8

75 (5,4)

254 (18,3)

144 (10,4)

731 (52,6)

173 (12,5)

12 (0,9)

1389

3,5

87 (6,3)

275 (19,8)

198 (14,2)

629 (45,3)

171 (12,3)

30 (2,2)

1390

3,4

125 (9,0)

271 (19,5)

184 (13,2)

541 (38,9)

254 (18,3)

15 (1,1)

1390

3,4

138 (9,9)

346 (24,9)

265 (19,1)

532 (38,3)

88 (6,3)

20 (1,4)

1389

3,1

32 (2,3)

113 (8,1)

222 (16,0)

806 (58,0)

192 (13,8)

24 (1,7)

1389

3,8

Faktorianalyysi, jossa oli mukana 10 energiatiedon lukutaidon väittämää sekä
energialukutaidon asenne- ja käyttäytymisulottuvuudet, muodosti neljä faktoria.
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Cronbachin alfa oli 0,698, kun negatiiviset väittämät 4, 5, 8 ja 10 käännettiin. Faktorit
on kuvattu taulukossa 8.

Taulukko 8. Faktorirakenne, kun mukana 10 energiatiedon lukutaidon väittämää sekä

Etsiminen

Lähdekritiikki

Tietoisuus

Valveutuneisuus

energialukutaidon asenne- ja käyttäytymisväittämät.
Faktori
EEIL1. On tärkeää olla tietoinen energiakysymyksistä
14. Energiaa tulisi tuottaa enemmän uusiutuvilla energianlähteillä
15. Mielestäni energian säästäminen on tärkeää
16. Haluaisin tehdä enemmän energian säästämiseksi, jos vain
tietäisin miten
28. Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa moniin arkipäiväisiin
valintoihini
29. Uskon, että voin omalla toiminnallani ja valinnoillani vaikuttaa
energiakysymysten ratkaisemiseen
30. Uskon, että minun täytyy muuttaa elämäntyyliäni ehkäistäkseni
ilmastonmuutosta
31. Tuttavien kokemuksilla ja mielipiteillä on merkittävä vaikutus
energiaratkaisuihini
32. Asiantuntijoiden suosituksilla on merkittävä vaikutus
energiaratkaisuihini
EEIL3. Haluan saada energiatietoa useista eri lähteistä
EEIL8. Energiaan liittyviä termejä ja väitteitä on usein vaikea
ymmärtää
EEIL9. Sovellan energiatietoa omassa/läheisteni arjessa
12. Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista paljon
13. Olen hyvin tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta
EEIL6. Painettujen lähteiden (lehdet ja kirjat) energiatiedon
luotettavuuden arviointi on helppoa
EEIL7. Internetin energiatiedon luotettavuuden arviointi on helppoa
EEIL10. On vaikea tietää kehen luottaa energiaan liittyvissä
kysymyksissä

1
,558
,445
,593
,549

2

3

4

,594
,622
,641
,482
,641
,440
-,479
,650
,732
,694
,727
,755
-,687

EEIL2. Tiedän mistä etsiä energiatietoa
EEIL4. Energiatietoa on vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdet ja
kirjat)
EEIL5. Energiatietoa on vaikea löytää internetistä

-,522
,595
,614

Faktorit kolme ja neljä pysyivät sisällöltään samoina kuin faktorianalyysissa, jossa oli
mukana

ainoastaan

seulontavälineen

väittämät.

Energialukutaidon

tietoisuutta

ilmentävät väittämät 12, ”Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista paljon”, ja 13,
”Olen hyvin tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta”, latautuivat samaan faktoriin
(faktori 2) seulontavälineen ymmärrys- ja soveltamisväittämien sekä tiedonlähdettä
koskevan väittämän kanssa. Muut energialukutaidon asenne- ja käyttäytymisväittämistä
latautuivat samaan faktoriin (faktori 1) seulontavälineen ”On tärkeää olla tietoinen
energiakysymyksistä” -väittämän kanssa.
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5.5 Energiatiedon lukutaidon suhde taustatekijöihin
Energiatiedon lukutaidon seulontavälineen summamuuttujan perusteella laskettujen
pistemäärien keskiarvot olivat naisilla (n=778) 32,9 ja miehillä (n=570) 35,2 pistettä. Ttestin perusteella ero on tilastollisesti merkitsevä t(1346)=8,661, p<0,001.
Vastaajan tiedekunnan ja energiatiedon lukutaidon välistä yhteyttä tarkasteltiin
yksisuuntaisella

varianssianalyysilla

(ANOVA).

Analyysin

luotettavuuden

varmistamiseksi tiedekunnat, joista ei saatu riittävästi havaintoja, yhdistettiin ryhmäksi
”muut”. Teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden pisteiden keskiarvo oli suurin (36,3), ja
se erosi merkitsevästi muista tiedekunnista Tukeyn HSD -testin mukaan (p<0,05).
Seuraavaksi eniten pisteitä saaneiden Luonnontieteiden tiedekunnan opiskelijoiden
pisteiden keskiarvo (34,4) erosi merkitsevästi Humanistisen tiedekunnan (32,7) ja
Kasvatustieteiden tiedekunnan (32,4) opiskelijoiden pisteiden keskiarvosta, joiden
pisteiden keskiarvo oli alhaisin. Ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä
(F=1,322, p<0,001).

Taulukko 9. Energiatiedon lukutaidon summamuuttujan keskiarvo ja keskihajonta eri
tiedekunnissa (n=1367).
Suuret tiedekunnat
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Teknillinen tiedekunta
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Muut
Yhteensä

Keskiarvo
32,7
32,4
34,4
33,7
33,6
36,3
34,1
33,8
33,8

Keskihajonta
4,6
5,0
4,9
4,9
4,5
4,9
5,1
4,0
4,9

N
225
214
247
202
97
177
115
90
1367

Yksisuuntainen varianssianalyysi ei paljastunut tilastollisesti merkitseviä eroja
energiatiedon lukutaidossa iän, tuloluokan, asuinpaikan, omistusasunnossa tai vuokra-
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asunnossa asumisen, vastaajan kotitalouden henkilömäärän, koulutustaustan tai
työtilanteen

suhteen.

Asumismuoto-muuttujassa

havaintoja

oli

liian

vähän

johtopäätösten tekemiseksi eroista.
Ne opiskelijat, joiden opinnot liittyivät energia-alaan tai sähkömarkkinoihin (n=181)
saivat keskimäärin korkeammat pisteet (36,0; SD=5,0) energiatiedon lukutaidosta
verrattuna muihin (33,4; SD=4,9). T-testin mukaan keskiarvot poikkesivat tilastollisesti
merkitsevästi [t(1290)=6,602, p<0,001].
Energiatiedon

lukutaidon

suhdetta

taustatekijöihin

tarkasteltiin

myös

faktorikeskiarvojen avulla. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) -testillä mitattiin otoksen
riittävyyttä normaalijakaumaa edellyttäviin testeihin (measure of sampling adequacy).
Otos todettiin riittäväksi (0,735). Bartlettin sväärisyystestin (Bartlett’s test of sphericity)
mukaisesti tulos oli merkitsevä (p<0,001). Faktorikeskiarvot laskettiin väittämien
itseisarvoista ja negatiiviset väittämät käännettiin.
Koko aineistossa energiatiedon lukutaidon kolmen osa-alueen faktorikeskiarvot olivat
matalimmat arvioinnissa (2,92, α=0,618) ja korkeimmat motivaatiossa (3,73, α=0,599).
Faktorikeskiarvo
tarkasteltaessa

luottamuksen
energiatiedon

osalta

oli

lukutaitoa

3,47

(α=0,641).

suhteessa

Jatkoanalyysissa

taustatekijöihin

käytetään

standardisoituja faktorikeskiarvoja (regressiomenetelmä).
Taulukossa 10 on kuvattu standardoidut faktorikeskiarvot tiedekunnittain. Humanistisen
ja Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat saivat matalimmat ja Teknillisen sekä
Tieto-

ja

sähkötekniikan

tiedekunnan

opiskelijat

korkeimmat

keskiarvot

luottamusfaktorilla. Luonnontieteiden sekä Teknillisen tiedekunnan ja tiedekunnan
”muut” (Arkkitehtuurin tiedekunta, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta,
Kaivannaisalan tiedekunta ja muut määrittelemättömät tiedekunnat) opiskelijat saivat
korkeimmat keskiarvot arviointi- ja motivaatiofaktoreilla. Matalimmat keskiarvot
arviointifaktorilla olivat kauppakorkeakoulun ja lääketieteen opiskelijoilla. Tieto- ja
Sähkötekniikan tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun opiskelijoilla oli matalimmat
keskiarvot motivaatiofaktorilla.
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Taulukko 10. Faktorikeskiarvot tiedekunnittain (ANOVA; Tukey HSD).
Tiedekunta

N

Kasvatustieteiden tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Muut
Luonnontieteiden tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Teknillinen tiedekunta

214
225
90
247
202
97
115
177

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Teknillinen tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Muut

115
97
225
214
202
177
247
90

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Lääketieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Muut
Luonnontieteiden tiedekunta
Teknillinen tiedekunta

97
202
214
225
115
90
247
177

F, p**
18,2, <0,001

Faktori 1: Luottamus
-,376
-,289
-,289
-,155
-,155
,003
,030

,003
,030
,211

Faktori 2: Motivaatio
-,315
-,198
-,198
-,030
-,030
-,012
-,012
,019
,019
,113
,122
,130
Faktori 3: Arviointi
-,178
-,107
-,107
-,072
-,072
-,040
-,040
-,020
-,020
,049
,049
,108
,108
,192

,030
,211
,348

,211
,348
,516
3,32; 0,002

2,37; 0,021

Vastaajien energiatiedon lukutaidon faktorikeskiarvoissa ilmeni eroja ikäryhmittäin
tarkasteltuna (taulukko 11). Vanhemmilla (yli 25-vuotiailla ja erityisesti yli 30vuotiailla) opiskelijoilla oli korkeammat pisteet motivaatiofaktorilla verrattuna
nuorempiin

(alle

25-vuotiaisiin)

opiskelijoihin.

Sen

sijaan

arviointifaktorilla

vanhemmilla (yli 25-vuotiailla) opiskelijoilla oli matalammat pisteet nuorempiin
opiskelijoihin verrattuna. Suurimmat erot olivat alle 23-vuotiaiden ja yli 30-vuotiaiden
välillä. Luottamusfaktorilla korkeimmat pisteet saivat 25–30 -vuotiaat, mutta erot eivät
olleet merkitseviä (p=0,169).

45

Taulukko 11. Standardoidut faktorikeskiarvot ikäryhmittäin (regressiomenetelmällä).
Ikä
< 23
> 30
23-25
25-30

N
433
333
279
324

23-25
< 23
25-30
> 30

279
433
324
333

-,162
-,093

> 30
25-30
23-25
< 23

333
324
279
433

-,160
-,004
,025

Faktori 1: Luottamus

F, p*
1,68, 0,169

Faktori 2: Motivaatio

8,95, < 0,001

-,072
-,008
,015
,091
-,093
,049

,049
,209

Faktori 3: Arviointi

4,67, 0,003

-,004
,025
,110

Faktorikeskiarvoissa ilmeni merkitseviä eroja myös vastaajan sukupuolen mukaan.
Miehillä (n=570) luottamus oli korkeampi (M=0,413 vs M=-0,296, t(1346)=-13,653,
p<0,001) ja motivaatio matalampi (M=-0,060 vs M=0,060, t(1346)=2,193, p=0,028)
verrattuna naisiin (n=778). Arviointi-faktorilla sukupuolten väliset erot eivät olleet
merkitseviä (M=0,055 vs. M=-0,046, t(1346=-1,806, p=0,066.)
T-testin

mukaan

vastaajilla,

joiden

opinnot

liittyivät

energia-alaan

tai

sähkömarkkinoihin (n=181 vs. n=1111), oli korkeammat faktorikeskiarvot kaikilla
kolmella faktorilla:
Luottamus M=0,314 vs. M=-0,055 t(1290)=4,630, p<0,001
Motivaatio M=0,245 vs. M=-0,054 t(1290)=3,728, p<0,001
Arviointi M=0,198 vs. M=-0,023 t(1290)=2,767, p=0,007
Arviointi-faktorilla faktorikeskiarvojen erot eivät olleet merkitseviä (p=0,007).

5.6 Energialukutaidon asenne- ja käyttäytymisväittämät taustatekijöittäin
tarkasteltuna
Tässä

alaluvussa

kuvataan

valikoidut

energialukutaidon

asenne-

ja

käyttäytymisväittämät taustatekijöiden (opiskeluala, ikä, sukupuoli) suhteen. Väittämät
analyysiin on valittu siten, että ne toimivat energiatiedon lukutaidon seulontavälineen
kontrollikysymyksinä. Tässä alaluvussa väittämiä tarkastellaan taustamuuttujien
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suhteen. Analyysissa on käytetty ristiintaulukointia. Väittämät kartoittavat itsearvioitua
tietämystä energia-asioissa väittämien ”Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista
paljon” (väittämä 12) ja ”Olen hyvin tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta”
(väittämä13) avulla sekä arjen valintoja ”Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa moniin
arkipäiväisiin valintoihini” (väittämä 28).

Itsearvoitu tietämys ristiintaulukoinnin avulla tarkasteltuna antoi seuraavia tuloksia:
Tiedekuntavertailussa (taulukko 12) väittämästä ”Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä
asioista

paljon”

Humanistisen

tiedekunnan

opiskelijoista

lähes

puolet

ja

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoista yli puolet vastasi olevansa eri mieltä. Sen
sijaan muiden tiedekuntien opiskelijoista valtaosa oli väittämän kanssa samaa mieltä.
Väittämän ”Olen hyvin tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta” kanssa samaa mieltä
oli valtaosa kaikkien tiedekuntien opiskelijoista. Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun,
Teknillisen tiedekunnan ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijoista yli 70 %
oli väittämän kanssa samaa mieltä. Matalimmat prosenttiosuudet olivat Humanistisen ja
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla, vaikka heistäkin yli puolet oli väittämän
kanssa samaa mieltä. Molemmissa itsearvioitua tietämystä kartoittavissa väittämissä
Teknillisessä tiedekunnassa oli suhteellisesti eniten väittämien kanssa samaa mieltä
olevia opiskelijoita.
Arjen valintoja kartoittavasta väittämästä ”Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa
moniin arkipäiväisiin valintoihini” samaa mieltä oli yli puolet kaikkien tiedekuntien
opiskelijoista Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaa lukuun ottamatta. Kasvatustieteiden
tiedekunnan opiskelijoista yli kolme neljäsosaa oli väittämän kanssa samaa mieltä.
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Taulukko 12. Energialukutaidon itsearvioitu tietämys ja arjen valinnat tiedekunnittain
tarkasteltuna.
”Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista paljon”
Jokseenkin / täysin eri mieltä
N (%)

Jokseenkin / täysin samaa mieltä
N (%)

N

Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta

109 (47,6)
111 (51,9)
68 (27,3)

75 (32,8)
81 (37,9)
143 (57,4)

229
214
249

Lääketieteellinen tiedekunta

60 (29,1)

104 (50,5)

206

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Teknillinen tiedekunta

29 (29,6)
15 (8,4)

53 (54,1)
143 (79,9)

98
179

74 (60,7)
50 (54,9)

122
91

Jokseenkin / täysin samaa mieltä
N (%)

N

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
30 (24,6)
Muut
23 (25,3)
”Olen hyvin tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta”
Jokseenkin / täysin eri mieltä
N (%)

Humanistinen tiedekunta
74 (32,3)
136 (59,4)
Kasvatustieteiden tiedekunta
90 (42,1)
114 (53,3)
Luonnontieteiden tiedekunta
71 (28,5)
160 (64,3)
Lääketieteellinen tiedekunta
59 (28,8)
132 (64,4)
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
21 (21,4)
72 (73,5)
Teknillinen tiedekunta
32 (17,9)
136 (76,0)
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
26 (21,3)
87 (71,3)
Muut
27 (29,7)
59 (64,8)
”Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa moniin arkipäiväisiin valintoihini”

Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Teknillinen tiedekunta
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Muut

229
214
249
205
98
179
122
91

Jokseenkin / täysin eri mieltä
N (%)

Jokseenkin / täysin samaa mieltä
N (%)

N

63 (27,6)
35 (16,4)
55 (22,1)
43 (20,9)
29 (29,6)
40 (22,3)
45 (36,9)
18 (19,9)

146 (64,0)
163 (76,2)
166 (66,7)
141 (68,4)
58 (59,2)
114 (63,7)
53 (43,4)
62 (68,1)

228
214
249
206
98
179
122
91

Nuoremmista (alle 25-vuotiaista) vastaajista (n=724) 33,0 % (n=239) ja vanhemmista
(yli 25-vuotiaista) vastaajista (n=666) 31,1 % (n=207) oli eri mieltä väittämästä ”Tiedän
energiasta ja siihen liittyvistä asioista paljon”. Samaa mieltä oli 50,8 % (n=368)
nuoremmista ja 53,5 % (n=356) vanhemmista vastaajista. Väittämästä ”Olen hyvin
tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta” eri mieltä oli nuoremmista vastaajista
(n=724) 30,4 % (n=220) ja vanhemmista vastaajista (n=665) 27,2 % (n=181).
Väittämän kanssa samaa mieltä oli nuoremmista 63,0 % (n=456) ja vanhemmista 66,3
% (n=441).
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Arjen valintoja kuvaavasta väittämästä ”Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa moniin
arkipäiväisiin valintoihini” eri mieltä oli 24,7 % (n=179) nuoremmista vastaajista
(n=724) ja 22,6 % (n=150) vanhemmista vastaajista (n=665). Samaa mieltä väittämästä
oli nuoremmista 63,0 % (n=456) ja vanhemmista 67,4 % (n=448).
Naisista (n=785) 43,3 % (n=340) oli eri mieltä ja 41,5 % (326) samaa mieltä väittämästä
”Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista paljon”. Miehillä (n=582) vastaavat luvut
olivat: eri mieltä 16,5 % (n=96) ja samaa mieltä 66,7 % (n=388). Väittämästä ”Olen
hyvin tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta” eri miltä oli naisista (n=785) 34,1 %
(n=268) ja samaa mieltä 59,2 % (n=465). Miehistä (n=581) väittämän kanssa eri mieltä
oli 21,0 % (n=122) ja samaa mieltä 72,6 % (n=422).
Arjen valinnat, eli ”Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa moniin arkipäiväisiin
valintoihini” -väittämän kanssa eri mieltä oli naisista (n=784) 18,5 % (n=145) ja samaa
mieltä 72,1 % (n=565). Miehistä (n=582) väittämän kanssa eri mieltä oli 29,9 %
(n=174) ja samaa mieltä 56,7 % (n=330).
Niistä, joiden opinnot liittyivät energia-alaan tai sähkömarkkinoihin (n=183) 80,9 %
(n=148) oli samaa mieltä väittämästä ”Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista
paljon”. Eri mieltä olevien osuus oli 9,8 % (n=18). ”Olen hyvin tietoinen kotitalouteni
sähkönkulutuksesta” väittämästä samaa mieltä oli 77,6 % (n=142) ja eri mieltä 15,8 %
(n=29). Niillä joiden opinnot eivät liittyneet energia-alaan tai sähkömarkkinoihin
(n=1130) ensimmäisen väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus oli 46,5 % (n=526)
ja eri mieltä olevien osuus 36,5 (n=413). Jälkimmäisestä väittämästä 62,3 % (n=703) oli
samaa mieltä ja 31,4 % (n=354) eri mieltä.
Väittämän ”Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa moniin arkipäiväisiin valintoihini”
kanssa samaa mieltä oli 65,0 % (n=119) ja eri mieltä 20,2 % (n=37) niistä, joiden
opinnot liittyivät energia-alaan tai sähkömarkkinoihin. Niistä vastaajista, joiden opinnot
eivät liittyneet energia-alaan tai sähkömarkkinoihin 65,0 % (n=734) oli väittämän
kanssa samaa mieltä ja 24,4 % (n=276) eri mieltä.
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
6.1 Tutkimustuloksia koskevat johtopäätökset
Pro gradu –tutkielmani tavoitteena oli esittää määritelmä arkielämän energiatiedon
lukutaidon käsitteelle (everyday energy information literacy, EEIL) soveltaen
arkielämän terveystiedon lukutaidon (everyday health information literacy, EHIL)
määritelmää.

Tarkastelussani

yhdistin

informaatiotutkimuksen

näkökulman

energialukutaidon tutkimukseen. Empiirisessä tutkimuksessa sovelsin arkielämän
terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä energiakontekstiin. Empiirisen tutkimuksen
kohdejoukkona olivat yliopisto-opiskelijat.

6.1.1 Yliopisto-opiskelijoiden energiatiedon lukutaito
Ensimmäinen

tutkimuskysymykseni

oli:

Millaista

on

yliopisto-opiskelijoiden

energiatiedon lukutaito, kun sitä tarkastellaan terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä
soveltamalla? Energiatiedon lukutaidon summamuuttujan pistemäärät ovat normaalisti
jakautuneita, kuten olivat myös Niemelä ym. (2012) tutkimuksessa, joka kohdistui
terveystiedon lukutaidon (EHIL) tarkasteluun seulontavälineellä. Huomioitavaa on, että
tämän tutkimuksen aineisto kerättiin yliopisto-opiskelijoilta, kun taas terveystiedon
lukutaidon (EHIL) seulontavälineen pilotointi tehtiin lukiolaisilla. Niemelän ym. (2012)
tulosten mukaan seulontaväline soveltuu käytettäväksi ihmisten jaotteluun ryhmiin
terveystiedon lukutaidon perusteella. Sama johtopäätös pätee myös tutkimuksessani
energialukutaidon arviointiin ja seulontaan.
Faktorianalyysin tuloksena saatiin hyvin samanlaiset faktorit kuin Niemelä ym. (2012)
terveystiedon

lukutaidon

tutkimuksessa.

Faktorirakenne

oli

monitahoinen

(multifaceted). Faktorit muodostuivat motivaatiosta ja luottamuksesta omiin kykyihin
energiatiedon etsinnässä sekä tiedon arvioinnista. Muutamia eroja kuitenkin tuli esille.
Väittämä 2 ”Tiedän mistä etsiä energiatietoa” kuului luontevasti luottamus-faktoriin,
kun taas Niemelän ym. (2012) analyysissä se sisältyi motivaatio-faktoriin. Myös
ymmärrykseen liittyvä väittämä 8 ”Energiaan liittyviä termejä ja väitteitä on usein
vaikea ymmärtää”, joka ei ollut Niemelän ym. (2012) esittämässä faktorianalyysissa
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mukana, kuului tämän aineiston analyysissa luottamus-faktoriin. Myös Hirvosen ym.
(2016) tutkimuksen aineistoissa kyseinen väittämä kuului luottamus-faktoriin.
Arviointi-faktoriin puolestaan kuului väittämä 10 ”On vaikea tietää kehen luottaa
energiaan liittyvissä kysymyksissä”, joka Niemelä ym. (2012) tutkimuksessa kuului
luottamus-faktoriin. Sisältönsä puolesta se voi kuulua luontevasti kumpaan vain.
Hirvosen ym. (2016) tutkimuksessa namibialaisilta yliopisto-opiskelijoilta kerätyssä
aineistossa luottamus-faktori jakautui tiedon ymmärtämiseen (väittämät 8 ja 10) sekä
tiedon etsimiseen (väittämät 4 ja 5).

6.1.2 Energiatiedon lukutaito suhteessa asenteisiin ja käyttäytymiseen
Toinen

tutkimuskysymykseni

oli:

Miten

energialukutaidon

tutkimuksen

käyttäytymiseen ja asenteisiin liittyvät ulottuvuudet suhteutuvat seulontavälineellä
saatuihin tuloksiin? Vastausten perusteella yliopisto-opiskelijat näyttävät olevan
valveutuneita, mistä kertoo esimerkiksi se, että lähes kaikki vastaajat pitivät energian
säästämistä tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä samoin kuin uusiutuvan energian tuotannon
lisäämistä. Yli puolet vastaajista arvioi myös ajatustensa energiankäytöstä vaikuttavan
arkipäivän valintoihinsa. Tosin vajaa viidennes vastasi kysymykseen ”jokseenkin eri
mieltä”. Tämä toimi myös varmistuskysymyksenä, samantapainen kysymys oli
energiatiedon lukutaidon arviointityökalussa ”Sovellan energiatietoa omassa/läheisteni
arjessa” (EEIL9). Tähän kysymykseen vastaukset olivat hieman negatiivisempia,
esimerkiksi jokseenkin samaa mieltä oli noin 40 % vastaajista.
Asiantuntijoiden suositukset ovat tärkeä tekijä energiaan liittyvässä päätöksenteossa,
mikä ilmenee vastauksista. Yli 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että ”asiantuntijoiden
suosituksilla on merkittävä vaikutus energiaratkaisuihini”.
Faktorianalyysi osoitti, että seulontaväline/kysymyskokonaisuus, jossa oli mukana
energiatiedon lukutaidon kymmenen väittämää sekä energialukutaidon asenne- ja
käyttäytymisväittämät, jakautui neljään faktoriin. Käyttäytymis- ja asennekysymykset
latautuivat kahteen ensimmäiseen. Kaksi viimeistä sisälsivät energiatiedon lukutaidon
seulontavälineen arviointiin (väittämät 6, 7, 10) ja tiedonhankintaan (väittämät 2, 4, 5)
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liittyviä väittämiä. Tämä tukee käsitystä, että informaatiotutkimuksen näkökulman
sisältämä seulontaväline tuo lisäarvoa ja uusia ulottuvuuksia energialukutaidon
tutkimukseen

arvioinnin

ja

tiedonhankinnan

osalta,

mitkä

ovatkin

informaatiotutkimuksen ydinalueita.

6.1.3 Energiatiedon lukutaito ja energialukutaito suhteessa opiskelijoiden taustaan
Kolmas tutkimuskysymykseni oli: Miten yliopisto-opiskelijoiden taustaa kuvaavat
tekijät kytkeytyvät heidän energiatiedon lukutaitoonsa ja energialukutaitoonsa?
Energiatiedon lukutaitoa suhteessa taustatekijöihin tarkasteltiin sekä summamuuttujan
pistemäärien

että

faktorikeskiarvojen

avulla.

Tulokset

olivat

molemmissa

samansuuntaisia. Faktorikeskiarvot antoivat kuitenkin tarkempaa tietoa energiatiedon
lukutaidon eri osa-aluista (motivaatio, luottamus, arviointi), joten niiden käyttö on
informatiivisempaa summamuuttujan pistemääriin verrattuna. Faktorikeskiarvoanalyysit
nostivat esiin taustamuuttujien suhteen eroja, joita ei summamuuttujalla tehdyissä
analyyseissa havaittu (esimerkiksi erot energiatiedon lukutaidossa ikäryhmien välillä).
Kysely

sisälsi

myös

niin

sanottuja

tarkistus-

tai

kontrollikysymyksiä.

Kontrollikysymyksiä tarkastellaan, jotta saataisiin selville tulosten luotettavuus ja kyky
mitata kyseistä asiaa. Tässä kyselyssä väittämän ”On tärkeää olla tietoinen
energiakysymyksistä” (EEIL1) kontrollikysymyksiä ovat ”Tiedän energiasta ja siihen
liittyvistä asioista paljon” (väittämä 12) ja ”Olen hyvin tietoinen kotitalouteni
sähkönkulutuksesta” (väittämä 13). Väittämän ”Sovellan energiatietoa omassa /
läheisteni arjessa” (EEIL9) kontrollikysymys on väittämä ”Ajatukseni energiankäytöstä
vaikuttaa moniin arkipäiväisiin valintoihini” (väittämä 28). Kontrollikysymysten
analyysin tulokset olivat pääosin samansuuntaisia kuin energiatiedon lukutaidon
seulontavälineellä saadut tulokset. Etenkin tietämystä arvioivat väittämät tukivat
seulontavälineellä saatuja tuloksia.
Faktorikeskiarvoja vertailemalla saatiin esiin eroja taustatekijöissä iän, opiskelualan ja
sukupuolen suhteen. Faktoripistekeskiarvojen perusteella yli 25-vuotiaat opiskelijat
olivat motivoituneempia mutta kokivat arvioinnin haastavammaksi verrattuna alle 25-
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vuotiaisiin vastaajiin. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös terveystiedon lukutaidon
tutkimuksista: varttuneemmilla vastaajilla on ollut korkeampi motivaatio hankkia
terveystietoa,

mutta

matalampi

luottamus

omiin

kykyihin

valita

luotettavia

tiedonlähteitä ja ymmärtää terminologiaa verrattuna nuorempiin (Enwald ym. 2016).
Kontrollikysymyksien

avulla

tarkasteltuna

vanhemmat

opiskelijat

arvioivat

tietämyksensä korkeammaksi verrattuna nuorempiin. Tämä tulee tulosta, että
vanhemmat opiskelijat olivat motivoituneempia tiedonhankintaan. Myös arjen valintoja
koskevaan väittämään vanhempien opiskelijoiden vastaukset olivat positiivisempia
nuorempiin opiskelijoihin verrattuna, mikä tukee seulontavälineellä saatuja tuloksia
mutta on ristiriidassa energialukutaidon tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa.
Energialukutaidon

tutkimuksissa

koululaisilla

on

usein

havaittu

puutteita

energialukutaidossa: DeWatersin ja Powersin (2011) tutkimuksessa energiatietämys oli
alhaista, erityisesti keskiasteen koululaisilla, mutta myös lukiolaisilla. Chenin, Liun ja
Chenin (2015) tutkimuksessa koululaisten energialukutaito havaittiin niin ikään melko
heikoksi. Sovacool ja Blyth (2015) totesivat tutkimuksessaan, että ihmiset usein
arvioivat energialukutaitonsa paremmaksi kuin se testien perusteella on.
Energialukutaidon tutkimuksissa lukiolaisten asenteet ja arvot olivat positiivisempia
verrattuna

nuorempiin

koululaisiin.

Sen

sijaan

energiansäästökäyttäytymistä

arvioitaessa he suoriutuivat huonommin kuin nuoremmat oppilaat. (DeWaters ja Powers
2011.) DeWatersin ja Powersin (2011) tutkimuksessa nuoremmat koululaiset kokivat
tietävänsä paljon energiasta, vaikka lukioikäiset suoriutuivat kognitiivisesta osiosta
paremmin verrattuna nuorempiin. Sovacoolin ja Blythin (2015) tutkimuksessa
energialukutaidolla ja iällä ei havaittu olevan yhteyttä.
Tämän tutkimuksen osallistujat olivat homogeeninen ryhmä siinä mielessä, että kaikki
olivat yliopisto-opiskelijoita. Faktorikeskiarvoissa ilmeni kuitenkin eroja koulutusalan
suhteen. Teknillisen tiedekunnan opiskelijat saivat korkeat pisteet kaikilla kolmella
faktorilla. Luonnontieteiden tiedekunnan opiskelijat ja muut (Arkkitehtuurin tiedekunta,
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Kaivannaisalan tiedekunta ja muut
määrittelemättömät

tiedekunnat)

saivat

korkeat

pisteet

motivaatio-

ja
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arviointifaktoreilla. Humanistit ja kasvatustieteilijät saivat alimmat pisteet luottamusfaktorilla. Kauppatieteilijöiden pisteet olivat suhteellisen alhaiset motivaatio- ja
arviointi-faktorilla. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijoilla oli alhaiset
pisteet motivaatio-faktorilla ja Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla arviointifaktorilla.
Kontrollikysymysten analyysin tulokset olivat samansuuntaisia: Humanistisen ja
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat arvioivat tietämyksensä heikoimmaksi.
Muissa tiedekunnissa vastaukset olivat pääosin positiivisia. Vahvinta itsearvioitu
tietämys oli Teknillisen tiedekunnan opiskelijoilla. Kasvatustieteiden tiedekunnan
opiskelijoissa oli suhteellisesti suurin osuus arjen valintoja koskevan väittämän kanssa
samaa miltä olevia. Pienin osuus oli Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijoilla,
mikä vahvistaa motivaatiofaktorikeskiarvon alhaista tulosta. Muissa tiedekunnissa arjen
valintoja koskevaan kysymykseen vastattiin pääosin positiivisesti.
Ne opiskelijat, joiden opinnot liittyivät energia-alaan tai sähkömarkkinoihin, saivat
merkittävästi korkeammat faktorikeskiarvopisteet kaikilla kolmella faktorilla verrattuna
muihin. Kontrollikysymykset vahvistavat tulosta: Opiskelijat, joiden opinnot liittyivät
energia-alaan tai sähkömarkkinoihin vastasivat tietämystä arvioiviin kysymyksiin
selkeästi muita positiivisemmin. Arjen valintoja koskevassa väittämässä ei ollut juuri
eroa, joskin negatiivisten vastausten osuus oli hieman suurempi muiden kuin kyseisiä
aloja opiskelleiden joukossa.
Cottonin ym. (2015) tutkimuksessa arkkitehtuurin, tekniikan, meritieteen ja maantieteen
alojen opiskelijat luottivat enemmän asiantuntemukseensa energia-asioissa kuin hoitoalan, yhteiskuntatieteiden ja psykologian opiskelijat. Yleisesti koulutuksella on havaittu
olevan yhteys sekä energialukutaitoon (DeWaters ja Powers 2011) että terveystiedon
lukutaitoon (Hirvonen, Niemelä, Ek, Korpelainen & Huotari 2015). Brounen, Kok ja
Quigley (2013) totesivat tutkimuksessaan, että koulutustaso on tärkein energialukutaitoa
selittävä tekijä. Myös toisenlaisia tuloksia on saatu: Sovacoolin ja Blythin (2015)
tutkimuksessa energialukutaidolla ja koulutustasolla ei havaittu olevan yhteyttä.
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Tässä tutkimuksessa energiatiedon lukutaidon seulontavälineellä arvioituna miehet
saivat

naisia

korkeammat

keskimääräiset

kokonaispisteet.

Faktorikeskiarvojen

perusteella miehet luottivat omiin kykyihinsä enemmän kuin naiset. Myös
kontrollikysymykset tukevat tulosta, että miehet arvioivat tietämyksensä paremmaksi
kuin naiset.
DeWatersin ja Powersin (2011) tutkimuksessa miehet kokivat voimakkaammin kuin
naiset tietävänsä paljon energiasta. Cottonin ym. (2015) yliopisto-opiskelijoita
koskevassa tutkimuksessa miehet saivat naisia todennäköisemmin parhaat pisteet
energiatietämystä

mittaavissa

testeissä

ja

todennäköisyys

vastata

oikein

asiakysymyksiin oli merkittävästi korkeampi verrattuna naisiin. Chenin, Liun ja Chenin
(2015) tutkimuksessa miehet suoriutuivat paremmin energiakäsitteisiin liittyvistä
osioista, mutta muutoin sukupuolieroja ei ilmennyt. DeWatersin ja Powersin (2011)
tutkimuksessa kognitiivisissa tai käyttäytymisosiossa ei havaittu eroja sukupuolten
välillä. Alankomaalaisiin kotitalouksiin kohdistuneessa tutkimuksessa havaittiin, että
iäkkäät miehet ovat todennäköisemmin tietoisia energialaskustaan (Brounen, Kok &
Quigley 2013).
Tässä

tutkimuksessa

faktorikeskiarvojen

perusteella

naiset

olivat

miehiä

motivoituneempia etsimään tietoa energiasta. Tulos on samansuuntainen Niemelän ym.
(2012) terveystiedon lukutaidon tutkimuksen kanssa, jonka mukaan naiset olivat miehiä
motivoituneempia etsimään tietoa useista tiedonlähteistä. Cottonin ym. (2015)
tutkimuksessa

miehet

ilmoittivat

internetin

tärkeäksi

energiatiedon

lähteeksi

todennäköisemmin kuin naiset, jotka pitivät televisiota, ystäviä ja perhettä yhtä tärkeinä
tiedonlähteinä.
Kontrollikysymysten ristiintaulukointi paljasti sukupuolieroja väittämässä ”Ajatukseni
energiankäytöstä vaikuttaa moniin arkipäiväisiin valintoihini”. Erityisesti positiivisten
vastausten kohdalla ero miesten ja naisten välillä oli selkeä, naiset suhtautuvat
positiivisemmin arjen energiankäyttöön liittyviin valintoihin. Aiemmat tutkimukset
tukevat tulosta: DeWatersin ja Powersin (2011) tutkimuksessa naisilla oli positiivisempi
asenne, arvot ja minäpystyvyys.
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6.2 Tutkimusmenetelmää koskevat johtopäätökset
Tutkimusmenetelmävalintani oli pääpiirteissään onnistunut. Kysely ja sen pohjalta
tehtävä tilastollinen analyysi osoittautui hedelmälliseksi. Etenkin seulontavälineellä
saatiin eroja eri ryhmien välillä energiatiedon lukutaidossa ja sen osa-alueissa.
Kyselyn lopussa oli mahdollisuus jättää sanallista palautetta ja kommentteja.
Palautteessa kritisoitiin epäselväksi väittämää ”Uskon, että voin omalla toiminnallani ja
valinnoillani

vaikuttaa

energiakysymysten

ratkaisemiseen”,

erityisesti

termiin

”energiakysymykset” kaivattiin selkeämpää määrittelyä. Väittämää ”Uskon, että minun
täytyy muuttaa elämäntyyliäni ehkäistäkseni ilmastonmuutosta” kritisoitiin siitä, että
siinä ei kysytty mitä toimia on jo tehnyt. Kyselyn väittämiä kritisoitiin myös liian
”ympäripyöreiksi”.

Palautetta

voidaan

hyödyntää

jatkossa

välineen

edelleen

kehittelyssä.
Taustamuuttujien valinnassa pohdin, millaisiin ryhmiin vastaajien jakaminen niiden
perusteella on mielekästä. Esimerkiksi tuloluokkaa ei tässä tutkimuksessa voida pitää
luotettavana muuttujana, sillä opiskelijoista valtaosa kuuluu alempiin tuloluokkiin,
jolloin havainnot painottuvat epätasaisesti. Joitakin analyyseja ei ollut mielekästä
suorittaa havaintojen vähäisyyden vuoksi (esimerkiksi asumismuoto) tai ryhmiä
jouduttiin yhdistämään analyysia varten (esimerkiksi tiedekunnat).
Tutkimuksen reliaabelius eli mittaustulosten toistettavuus (Hirsijärvi, Remes &
Sajavaara 2005, 213–216) on tärkeä pohdittava seikka tutkimuksen merkityksen
kannalta. Tässä tutkimuksessa kohdejoukko koostui yliopisto-opiskelijoista, joten
tulokset sellaisenaan eivät kerro asiantilaa koko populaatiossa. Siksi olisi tärkeää tutkia
energiatiedon lukutaitoa myös muissa kohderyhmissä. Tutkimuksen validius eli
mittasiko tutkimus sitä mitä piti mitata (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005, 213–216)
on toinen keskeinen pohdittava seikka reliabiliteetin ohella. Tutkimuksessa oli käytössä
arkielämän energiatiedon lukutaidon (EEIL) seulontaväline, jota oli aiemmin sovellettu
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terveyskontekstissa. Tulosten vertailun perusteella mittari soveltuu käytettäväksi myös
energiakontekstiin. Jotkin osa-alueet (esimerkiksi arviointi) vaikuttavat olevan
vakaampia kuin toiset ja kertovat informaatiolukutaidosta yleisellä tasolla, kun taas
toiset ovat luonteeltaan enemmän kontekstisidonnaisia.
Faktorianalyysissa motivaatio ja arviointi ovat aiemman tutkimuksen perusteella
(Hirvonen ym. 2016) osoittautuneet vakaiksi osa-alueiksi terveystiedon lukutaidon
arviointityökalussa, eli analyysin tulokset olivat näiltä osin saman sisältöisiä eri
aineistoissa. Taitoa löytää tietoa arvioivat väittämät 4 ja 5 osoittautuivat vakaiksi myös
tämän tutkimuksen valossa. Ne latautuivat samaan faktoriin eri analyyseissa, kuten
myös arviointiväittämät 6 ja 7. Tämän havaitun vakauden rajoituksena todettakoon, että
tähän voi vaikuttaa myös väittämien läheisyys lomakkeella (peräkkäiset kysymykset) ja
kysymystyypin samankaltaisuus, jolloin vastaajat helposti vastaavat samalla tavalla
molempiin.
Aiemmin todettiin, että faktorirakenne tukee käsitystä, että informaatiotutkimuksen
näkökulman sisältämä arviointityökalu tuo lisäarvoa energialukutaidon tutkimukseen.
Rajoitteena on huomioitava, että tässä tutkimuksessa energialukutaidon elementeistä oli
omaksuttu

lähinnä

käyttäytymis-

ja

asenneulottuvuuksia,

joten

kognitiivisen

ulottuvuuden tarkastelu jäi siten vähäisemmäksi.
Tämä tutkimus ei sisällä tietojen testausta vaan perustuu itsearvioihin. Näin ollen
tuloksia on syytä arvioida kriittisesti ja huomioida mahdollisuus, että ne kertovat
enemmän koetusta minäpystyvyydestä ja luottamuksesta omiin taitoihin kuin
varsinaisesta taidosta (vrt. Hirvonen 2015). Tuloksista saatiin vahvistusta terveystiedon
lukutaidon seulontavälineen soveltuvuudesta energiakontekstiin.

6.3 Jatkotutkimusehdotukset ja toimenpidesuositukset
Energiatiedon lukutaidon tutkimusta on tärkeää jatkaa ja sen seulontavälinettä kehittää
edelleen. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia syvällisemmin, kuinka läheisiä
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käsitteitä energialukutaito ja energiatiedon lukutaito ovat. Energialukutaito on laaja
käsite ja tässä tutkimuksessa siihen perehdyttiin vain pintapuolisesti. Jatkotutkimuksissa
voisi olla hedelmällistä pyrkiä hyödyntämään energialukutaidon käsitettä ja aiempia
tutkimuksia laajemmin. Jatkossa aihealuetta voisi syventää laadullisin menetelmin, ja
esimerkiksi tähän kyselyyn saatua sanallista palautetta olisi mielenkiintoista tutkia
sisällönanalyysin keinoin.
Tässä

tutkielmassa

energiatiedon

lukutaito

määriteltiin

soveltamalla

siihen

terveystiedon lukutaidon määritelmää. Jatkotutkimuksissa energiatiedon lukutaidon
määritelmää ja

seulontavälinettä olisi

mahdollista kehittää liittämällä siihen

energialukutaidon ulottuvuuksia. Tämä laajentaisi välineen mittaristoa. Erityisesti
asenneulottuvuudella olisi mahdollista saavuttaa lisäarvoa energiatiedon lukutaidon
arvioimisessa. Energiatiedon lukutaidon käsitettä olisi mahdollista myös kehittää
vastaamaan informaatiolukutaidon uusien kehyksien (American College and Research
Libraries, ACRL 2015) määritelmää.
Energiatiedon lukutaidolla ja monilukutaidoilla on yhteisiä piirteitä. Monilukutaidot ja
niihin liittyvä kriittinen ajattelu ja oppiminen soveltuvat hyvin myös energiatiedon
lukutaidon kontekstiin, koska molemmissa korostuu vuorovaikutus ja yhteiskunnan
muutoksiin sopeutuminen. Myös identiteetti ja eettinen pohdinta, sekä laaja tekstikäsitys
sisältäen laadullisia ja määrällisiä elementtejä (esimerkiksi Canfield ym. 2016) liittyvät
energiatiedon

lukutaitoon.

Energia-asioihin

suhtautuminen

ja

toimiminen

jokapäiväisissä valinnoissa ovat osa identiteettiä. Monilukutaito voidaan määritellä
osaamiskokonaisuudeksi, johon liittyvät tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto
(Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2015, 14–16). Monilukutaidon käsitettä voitaisiin
jatkossa hyödyntää energiatiedon lukutaidon tutkimuksessa.
Tässä tutkimuksessa energiakäyttäytymisen tarkastelu on jäänyt vähälle huomiolle. Sitä
olisi tärkeää tutkia, koska se konkretisoi energiatiedon lukutaidon käytännön
toimenpiteiksi, joilla on vaikutusta ympäröivään maailmaamme. Tähän liittyen olisi
mielenkiintoista tutkia esimerkiksi energiatiedon lukutaidon yhteyttä aktiivisuuteen
energia-asioissa.

Terveystiedon

räätälöinnillä

on

pyritty

lisäämään

ihmisten
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aktiivisuutta ja motivoida heitä liikunnallisempaan elämäntapaan (Huotari, Hirvonen,
Enwald & Niemelä 2015). Terveystiedon lukutaidolla on havaittu olevan yhteys
liikunta-aktiivisuuteen (Hirvonen ym. 2016). Samaa periaatetta soveltaen voisi tutkia
energiatiedon lukutaidon yhteyttä aktiivisuuteen energia-asioissa, esimerkiksi oman
toiminnan arviointiin ja energian säästämiseen.
Tässä tutkimuksessa on tutkittu opiskelijoiden energiatiedon lukutaitoa. Siitä, miten
opiskelijat muodostavat käsityksensä energiankäytöstä ja energian säästämisestä,
tiedetään vähän (Cotton, Miller, Winter, Bailey ja Sterling 2015). Tämä olisi myös
mielenkiintoinen tutkimusnäkökulma jatkotutkimuksiin.
Tulosten perusteella todettiin vastaajien tieteenalalla olevan yhteys energiatiedon
lukutaitoon ja sen eri osa-alueisiin. Teknillisen tiedekunnan ja Luonnontieteiden
tiedekunnan opiskelijoiden pisteiden keskiarvot olivat suurimpia ja humanististen
tieteiden ja kasvatustieteiden pienimpiä. Tästä voi päätellä että, teknillisten ja
luonnontieteiden alojen opiskelijat ovat energiaan liittyvässä tietämyksessä niin
kutsuttuja pehmeitä aloja etevämpiä tai ainakin itsevarmempia. Tätä voidaan käyttää
hyödyksi energiakoulutuksessa ja viestinnän kohdistamisessa eri ryhmille. Näin viesti
voidaan kohdistaa tehokkaammin painottaen esimerkiksi teknisiä tietoja tai asenteisiin
liittyviä seikkoja.
Energiatiedon lukutaidon tutkimisesta saadaan tärkeää taustatietoa, jota voidaan
hyödyntää pyrkimyksissä lisätä suuren yleisön tietoisuutta energiaan liittyvistä asioista.
Tutkimustietoa

voidaan

käyttää

pohjana

suunniteltaessa

toimia

kansalaisten

energiatiedon lukutaidon parantamiseksi. Näin voidaan lisätä yhteiskunnallista
vaikuttavuutta ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista.
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LIITTEET
Liite 1. Kysely

Kysely

Taustatiedot

1. Syntymävuosi
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
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1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
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1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917

2. Sukupuoli

Nainen
Mies
Muu

3. Missä tiedekunnassa opiskelet? (pääaineen mukaan)

Arkkitehtuurin tiedekunta (ArkTK)
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK)
Humanistinen tiedekunta (HuTK)
Kaivannaisalan tiedekunta (KaTK)
Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)
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Luonnontieteiden tiedekunta (LuTK)
Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (OyKKK)
Teknillinen tiedekunta (TTK)
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)
Muu

4. Liittyvätkö opintosi jollain tavalla energia-alaan tai sähkömarkkinoihin?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

5. Asuinpaikkasi

Haja-asutusalue
Pieni taajama (alle 500 asukasta)
Kuntakeskus / taajama
Kaupunki alle 50 000 asukasta
Kaupunki yli 50 000 asukasta

6. Asumismuotosi

Omakotitalo
Paritalo
Rivitalo
Luhtitalo
Kerrostalo
Muu, mikä?
________________________________

7. Asutko

Omistusasunnossa

69

Vuokralla
Muuten, miten?
________________________________

8. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi on? Jos asut soluasunnossa tms., huomioi vain
oma osuutesi.

1
2
3-4
5-7
yli 8

9. Mikä on korkein koulutuksesi tai tutkintosi?

Perus- tai kansakoulu
Keskiaste (ylioppilas- ja/tai ammattitutkinto)
Ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto
Yliopistotutkinto
Muu koulutus, mikä?
________________________________

10. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työtilannettasi?

Yrittäjä
Työntekijä
Osa-aikainen työntekijä
Kokopäivätoiminen opiskelija
Muu, mikä?
________________________________

11. Kotitaloutesi yhteenlasketut kuukausittaiset tulot ennen verotusta (laske mukaan
mahdolliset veronalaiset sosiaali- ja muut etuudet).

Alle 2000 €
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2000 - 3999 €
4000 - 5999 €
6000 - 7999 €
8000 - 9999 €
10 000 - 11 999 €
12 000 - 13 999 €
yli 14 000 €

12. Tiedän energiasta ja siihen liittyvistä asioista paljon

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

13. Olen hyvin tietoinen kotitalouteni sähkönkulutuksesta

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

14. Energiaa tulisi tuottaa enemmän uusiutuvilla energianlähteillä

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

15. Mielestäni energian säästäminen on tärkeää

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

16. Haluaisin tehdä enemmän energian säästämiseksi, jos vain tietäisin miten

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

17. On tärkeää olla tietoinen energiakysymyksistä
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

18. Tiedän mistä etsiä energiatietoa
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

19. Haluan saada energiatietoa useista eri lähteistä
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

20. Energiatietoa on vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdet ja kirjat)
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1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

21. Energiatietoa on vaikea löytää internetistä
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

22. Painettujen lähteiden (lehdet ja kirjat) energiatiedon luotettavuuden arviointi on
helppoa
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

23. Internetin energiatiedon luotettavuuden arviointi on helppoa
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

24. Energiaan liittyviä termejä ja väitteitä on usein vaikea ymmärtää
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

25. Energiaan liittyvää numeerista tietoa on usein vaikea ymmärtää
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

26. On vaikea tietää kehen luottaa energiaan liittyvissä kysymyksissä
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

27. Sovellan energiatietoa omassa / läheisteni arjessa
1 2 3 4 5
Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

28. Ajatukseni energiankäytöstä vaikuttaa moniin arkipäiväisiin valintoihini
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Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa

29. Uskon, että voin omalla toiminnallani ja valinnoillani vaikuttaa energiakysymysten
ratkaisemiseen

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

30. Uskon, että minun täytyy muuttaa elämäntyyliäni ehkäistäkseni ilmastonmuutosta

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

31. Tuttavien kokemuksilla ja mielipiteillä on merkittävä vaikutus energiaratkaisuihini

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

32. Asiantuntijoiden suosituksilla on merkittävä vaikutus energiaratkaisuihini

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

33. Voit halutessasi kommentoida kyselyä tai esittää mielipiteitäsi energia-asioista. Kaikki
palaute on tervetullutta!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

34. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella
Etunimi

________________________________

Sukunimi

________________________________

Matkapuhelin

________________________________

Sähköposti

________________________________

Osoite

________________________________

Postinumero

________________________________

Postitoimipaikka ________________________________
(Sivu 0 / 5)

Liite 2a. Energialukutaidon käsitteen operationalisointia aiemmissa tutkimuksissa.
kognitiivinen

affektiivinen

Chen, Liu &

(attitudinal item: 4-

Chen (2015)

point Likert scale)

käyttäytyminen
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Suostuttelen
ystäviäni käyttämään
energiaresursseja
tehokkaammin.
Ostoksilla juttelen
perheeni kanssa siitä,
tarvitsemmeko
kyseisiä tuotteita.
Van der Horst

(stages of data collection)

ym. (2015)
1) Kirjata laitteiden
käyttöteho, arvioida laitteen
sähkönkulutus viikon ajalta,
2) mitata yksittäisiä laitteita
energiamittarilla ja 3)
tarkistaa kokonaiskulutus
mittarilla. Oppimisprosessin
kirjaaminen.
Canfield,
Bruine de Bruin
& Wong-Parodi
(2016)

Cotton (2015)

(Yliopistokampusympäristö,

Näkemys omasta

taustatietona mm.

energiankäytöstä:

opiskeluala)

vähän/keskimääräisesti/paljon
kuluttava

Suurimmat mahdolliset
säästöt kotitalouden
energiankulutuksessa:
lämmitys ja kulkuvälineet
Mistä lähteestä olet saanut
parhaiten energiatietoa:
koulu/lukio/yliopisto
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kirjat, sanomalehdet tai…
ystävät/perheenjäsenet
internet
televisio
muu (tarkenna)
Energiaa säästävän toimen
nimeäminen.
Itsearvio
energiatietämyksestä: a
lot(expert), quite a
bit(informed)/medium
amount(somewhat
informed)/not
much(novice)/nothing

Liite 2b. Energialukutaidon käsitteen operationalisointia aiemmissa tutkimuksissa.
ulottuvuuksia
Sovacool& Blyth (2015)

Energy knowledge &

Ulottuvuudet:

literacy:
Kuinka moneen

Danish energy and

uusiutuvaa energiaa

environmental attitudes:

käsittelevään tilaisuuteen
olet osallistunut vuoden

P1: The centrality of

sisällä? Pitäisikö

affordability

mielestänne kouluissa
opettaa energiasta?

P2: “Being Green” and

Paljonko omasta

national Policy

mielestänne tiedätte
energiaongelmista?

P3: Energy knowledge

Miten valtaosa Tanskan

and literacy (ks. sarake

sähköstä on tuotettu?

vasemmalla)

Paljonko kotisi kuluttaa
sähköä kuukaudessa?

P4:Sustainble technology

Paljonko maksat

and self-sufficiency

sähköstä/kWh? Paljonko
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polttoaine maksoi viime
kerralla? Mikä
seuraavista vie eniten
energiaa
keskivertokodissa:
valaistus, lämmitys ja
viilennys, jääkaappi,
TV:t ja tietokoneet?
Brounen, Kok &

ideology & attitudes:

energy awareness &

Quigley (2013)

äänestää vihreää

literacy:

puoluetta

tietoisuus energian

ajaa tehokkaasti säästäen

kulutuksesta do you know

polttoainetta

your gas bill? Paljonko

kulutustottumukset

maksat kuukausittain?:

(asteikolla 1-7)

(kaasu/polttoaine?/sähkö

järjestelmällisys

e/kk)

pitkäaikaisen ansion

lämmitysmuodon

suosiminen lyhytaikaisen

rationaalinen valinta Can

sijaan (asteikolla 1-7)

you make the correct

qualify themselves as

heating system choise?

spenders vs. savers

vihreän energian Do you
use green power?
käyttämine
termostaatin
lämpötila(päivä/ilta/yö,
celsius) At which
temperature do you set
your thermostat during the
evening/at night… degrees
celsius

Attari ym. (2010)

esimerkki: asenteet (7portainen asteikko
agree/disagree jne.)
Ihmiset ovat vastuussa
ilmastonmuutoksesta.
Ihmisten ei tarvitse
muuttaa elämäntyyliään
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ehkäistäkseen
ilmastonmuutosta.
Uskon, että
käyttäytymiselläni on
vaikutus
ilmastonmuutokseen.
Uskon, että minun täytyy
muuttaa elämäntyyliäni
ehkäistäkseni
ilmastonmuutosta.
Ledley ym. (2014)
Ilmastolukutaito
(climate literacy)

Liite 3. Energiatiedon lukutaidon ja energialukutaidon ulottuvuudet, määritelmät ja
niiden operationalisointi empiirisissä tutkimuksissa.
Ulottuvuus
Kognitiivinen

Määritelmä
(8

aluetta,

DeWaters & Powers 2011)

Kysymys kyselylomakkeessa

Energian

säästö,

energiamuodot+

konversio+

Energiansäästö: Tutkijoiden
mukaan nopein ja

yksiköt, kodin energiankäyttö,

kustannustehokkain tapa

peruskäsitteet,

vaikuttaa energiantarpeeseen on

energiaresurssit,

kriittinen analyysi uusiutuvista

pyrkiä energiansäästämiseen.

energianlähteistä,

Paras syy ostaa energiamerkitty

ympäristövaikutukset,

laite on, että se käyttää

yhteiskunnalliset kysymykset

vähemmän energiaa.
Muodot, konversiot, yksiköt:
Laitteen energiankulutus
lasketaan W/kW * käyttöaika
Kodin energiankäyttö: Mikä
kuluttaa keskimäärin eniten
energiaa amerikkalaiskodissa
vuodessa? Huoneiden lämmitys
ja viilennys.
Mikä seuraavista kuluttaa eniten
energiaa? Jääkaappi.
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Energian peruskäsitteet:
Energiamuotoja ovat kaikki
paitsi: Hiili.
Mitä tarkoittaa 35 % teho? 100
yksiköstä 35 muuntuu
sähköenergiaksi.
Energiaresurssit:
Suurin osa USA:ssa tuotetusta
sähköstä tulee: Hiilen
polttamisesta.
Uusiutuva energia tarkoittaa:
Sen lähde uusiutuu luonnossa
lyhyessä ajassa.
Kriittinen analyysi uusiutuvista
energianlähteistä: Osa ihmisistä
ajattelee, että fossiilisten
polttoaineiden loppuessa
voimme vaihtaa sähköautoihin.
Mikä tässä on ongelmana?
Valtaosa sähköstä tuotetaan
nykyisin fossiilisilla
polttoaineilla (hiili, öljy, kaasut).
Ympäristövaikutukset:
Ydinvoiman etu hiiliin tai
petroliin verrattuna
energialähteenä on: että
ilmansaasteita on vähemmän.
Energiaan liittyvät
yhteiskunnalliset kysymykset:
Mikä seuraavista ei pidä
paikkaansa: Ihmisillä, jotka
asuvat maissa, joissa on suuret
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fossiilisten polttoaineiden
varannot, on yleisesti korkea
elintaso.
Affektiivinen

Arvot

Meidän tulisi tuottaa suurempi

Asenteet

osuus sähköstämme uusiutuvilla
energianlähteillä.
Amerikkalaisten tulisi kehittää
useampia tapoja uusiutuvan
energian käyttöön vaikka energia
sen vuoksi kallistuisi.
Uskon

voivani

vaikuttaa

energiaongelmien
ratkaisemiseksi
liittyvillä

energiaan

valinnoillani

ja

käyttäytymiselläni
Käyttäytyminen

Rationaalinen

päätöksenteko

(Brounen ym. 2013)
Aikomukset,

Kävelen tai pyöräilen lyhyet
matkat autokyydin sijaan.

käyttäytyminen,

muutoksen edistäminen (Cotton,

Sammutan valot lähtiessäni

2015)

huoneesta.

Osaa

tehdä

ympäristön

näkökulmasta kestäviä valintoja

Sammutan tietokoneen kun sitä

(ympäristölukutaito, Abiolu &

ei käytetä.

Okere 2014; Miller 2010)
Osaa

keskustella

Ajatukseni

ilmastonmuutoksesta, sekä tehdä

vaikuttavat

tietoisia

päätöksiin.

päätöksiä

ja

vastuuntuntoisia

energiankäytöstä
arjessa

tekemiini

olla

tietoinen

(ilmastolukutaito,

Ledley ym. 2014; USGCPR
2009)
Motivaatio

Tunnistaa energiatiedontarve

On

Tunnistaa energiatiedon lähteet

energiakysymyksistä.

Kyky

Tiedän mistä etsiä energiatietoa.

soveltaa

tietoa

energiapäätösten tekemisessä

tärkeää

Haluan

saada

energiatietoa

useista eri lähteistä.
Sovellan energiatietoa omassa /
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läheisteni elämässä.
Luottamus

Kyky

käyttää

lähteitä

energiatiedon

relevantin

tiedon

hakemiseen

Energiatietoa on vaikea löytää
painetuista

lähteistä

/

internetistä.
On vaikea tietää kehen luottaa
energiaan

liittyvissä

kysymyksissä.
Arviointi

Kyky

arvioida

energiatiedon

laatua

Painettujen lähteiden / internetin
energiatiedon

luotettavuuden

arviointi on helppoa.
Ymmärrys

Kyky ymmärtää energiatietoa

Energiaan liittyviä termejä ja
väitteitä
ymmärtää.

on

usein

vaikea

