
Suomalaiset ovat huolissaan
ilmastonmuutoksesta
ja valmiita tekemään 
arjessaan valintoja
sen perusteella.
Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta sähkö- ja energia-alaan, 
erityisesti ilmastonäkökulman kautta.
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Tutkimuksen toteutus
TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ

• Täysi-ikäiset (18–79-vuotiaat) suomalaiset, jotka eivät työskentele itse tai 
perheenjäsen ei työskentele sähkö- ja energia-alalla. Aineisto on painotettu 
sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi

TIEDONKERUUMENETELMÄ
• Taloustutkimuksen Internet-paneeli
• Yhteensä 1048 täysi-ikäistä suomalaista

AJANKOHTA
• Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin 

tammikuussa 2019 (23.–28.1.)



Ilmastonmuutos
huolestuttaa suomalaisia



Ilmastonmuutos on 
todellinen ja vakava uhka.

76 %
suomalaisista on täysin 
tai melko samaa mieltä. 

”

Ainoastaan 9% on täysin eri mieltä 
tai melko eri mieltä



Kuinka huolissasi olet 
ilmastonmuutoksesta?

67 % suomalaisista on erittäin
tai melko huolissaan. 

”

Huolestuneissa 
korostuvat: Naiset

Opiskelijat

18–24

50–64

Pääkaupunkiseudulla
asuvat

vuotiaat

vuotiaat



Aikaa ei ole hukattavaksi asti. Tavallisena 
kuluttajana voin vaikuttaa asioihin jossain 
määrin, mutta suuret linjat ovat poliitikkojen 
ja muiden vaikuttajien päätöksestä 
riippuvaisia. Onneksi ilmastonmuutoksesta 
puhutaan ja se otetaan vakavasti.

Ahdistusta ja huolestuneisuutta. 
Asioille pitäisi tehdä jotain paljon 
nopeammin kuin nyt 
on tavoitteena.

”

Pelkoa, huolestumista 
ja turhautumista. Ihmiset eivät 
suhtaudu asiaan riittävällä 
vakavuudella.

”

Pelottaa tulevaisuutta 
ja tulevia sukupolvia 
varten.

”

”
Mitä ajatuksia ilmastonmuutos 
sinussa herättää?



Koen syyllisyyttä
ilmastonmuutokseen liittyen.”

Koen ahdistusta
ilmastonmuutokseen liittyen.”

Ilmastoahdistus ja -syyllisyys

4 % 38 %13 % 21 % 24 %

1 % 35 %9 % 26 % 30 %

Erittäin paljon 5 1 Ei lainkaan

KESKIARVO

2,20

2,12



Koen ahdistusta 
ilmastonmuutokseen liittyen. 

erittäin paljon tai
melko paljon

Ahdistuneissa 
korostuvat:

”

17 %
Naiset

Opiskelijat

50–64

18–34Pääkaupunkiseudulla
asuvat

Koti-isä/kotiäiti/
työtön

Yrittäjät/ johtavassa
asemassa olevat

Kaupungeissa
asuvat

vuotiaat



Viimeaikaiset uutiset ilmaston-
muutoksesta ovat ahdistaneet minua. 

suomalaisista on täysin 
tai melko samaa mieltä.

”

29 %
Olemme jo myöhässä 
ilmastonmuutoksen 
torjumisessa.

” on täysin tai melko 
samaa mieltä53 %

32 %
Tulevaisuus pelottaa 
minua ilmaston-
muutoksen takia. 

on täysin tai melko
samaa mieltä

”



Huoli ilmastonmuutoksesta
muuttaa suomalaisten 
tapoja



Olen todella huolissani ilmastonmuutoksesta. 
Nyt pitää todella toimia ja ajatella asiaa vakavasti. Minun 
sukupolveni (olen 70v.) selviää vielä hyvin, mutta miten käy 
tulevien polvien; lastemme ja lastenlastemme? Myös kaikki 
pienen ihmisen teot, jotka auttavat ilmastonmuutosta ovat 
merkittäviä: kierrätys, lajittelu, sähkön käyttö, 
kulutuksen vähentäminen, autoilun 
ja lentämisen vähentäminen...

Asialle olisi tehtävä 
jotain. Kaikki riippuu meistä 
ja meidän tekemistämme 
valinnoista.

”

”

Ilmastonmuutos uhkaa väistämättä! 
On korkea aika ryhtyä toimenpiteisiin 
kuluttamalla vähemmän ja valitsemalla 
ilmastoystävällisiä toimia!

”
Mitä ajatuksia ilmastonmuutos 
sinussa herättää?



käyttäytymistottumuksiaan ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi.  

71 % suomalaisista on 
muuttanut kulutus- tai

”Kyllä, hieman” ja ”kyllä, paljon” 
vastaukset yhteensä.

Tottumuksiaan
muuttaneissa

korostuvat:
Naiset 50–64

Eläkeläiset

Yrittäjät/johtavassa
asemassa olevat

Pääkaupunkiseudulla
asuvat

65–79
vuotiaat



25 % on vähentänyt
lentomatkustusta.41 %

32 % on vähentänyt oman 
auton käyttöä.

1 % on hankkinut sähköauton.

16 % on jättänyt lapset
hankkimatta.

Mitä olet jo tehnyt 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

on vähentänyt punaisen 
lihan syömistä.

10 % on luopunut punaisen lihan syönnistä.



Energiavalinnat

55 %
uskoo että omilla 
energiavalinnoilla on 
merkitystä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä.

22 %
on vaihtanut sähkön 
ympäristöystävälliseksi.

35 %
on laskenut kotinsa 
huonelämpötilaa.

32 %
olisi valmis maksamaan
nykyistä enemmän sähköstä,
joka on ympäristöystävällistä.



Kaikissa energiaratkaisuissa tulisi suosia 
ympäristöystävällisiä valintoja. 

suomalaisista on väittämän 
kanssa täysin tai melko 
samaa mieltä.

”

76 %



74%

85%

93%

Top 3: Ympäristöystävällisimpänä
pidetyt energiamuodot

Aurinko

Tuuli

Vesi

Kuinka ympäristöystävällisiä seuraavat energian tuotantomuodot sinusta ovat?
Yhteenlaskettuna ”erittäin ympäristöystävällinen” ja ”melko ympäristöystävällinen” vastaukset.



Kenellä vastuu?



Jokainen valtio, 
yritys tai ihminen.

”

Kaikilla on vastuu,
miksi ihmeessä kukaan 
siitä voisi luistaa?

”
Kaikilla on vastuu tästä. Jokainen joka 
käyttää resursseja on myös velvollinen 
huolehtimaan että ne eivät vahingoita 
ketään/mitään.

”

Kaikki ollaan tässä samassa 
liemessä. Vastuun eriyttäminen 
johtaa vain vastuun pakoiluun.

”
Kaikki ovat 
vastuussa.”

Kaikki tahot pitää
saada täysillä mukaan!”

Kenen vastuulla ilmastonmuutoksen
torjuminen on?



61%

61%

65%

67%

72%

74%

Kenen vastuulla 
ilmastonmuutoksen torjuminen on? 

Eduskunnalla

Yrityksillä

EU:lla

Tavallisilla ihmisillä

Suurimmilla valtioilla

Sähkö- ja energiayhtiöillä



51%
sanoo, että 
äänestäessään 
vaaleissa ehdokas-

valintaan vaikuttaa ehdokkaan 
näkemykset ilmastonmuutoksesta 
ja sen torjumisesta.

40 % sanoo äänestävänsä tämän kevään eduskuntavaaleissa 
ehdokasta, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

43 % on sitä mieltä, että Suomen ilmastopolitiikka
ei ole tarpeeksi kunnianhimoista.



Olisi aihetta tuoda 
tutkimuksen kautta 
päättäjille realismia 
puheisiinsa ennen 
eduskuntavaaleja.
-Vastaajan avoin palaute tutkimuksen lopussa

”



Kiitos!

Outi Salonen
tutkimusjohtaja
+358 10 758 5425
outi.salonen@taloustutkimus.fi
www.taloustutkimus.fi
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