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1. Johdanto 

 

Ympäristömyönteisen käytöksen lisäämiseen yhteiskunnassa ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen 

torjunnan edistämiseen liittyy monenlaisia keskusteluja. Yksi näistä keskusteluista käsittelee sitä, 

mitä yksilö voi tehdä, jos mitään, ja onko kuitenkin ensisijaisesti julkisen vallan vastuulla torjua 

ilmastonmuutosta. Minua kiehtoo kysymys siitä, kuinka yksilön ja yhteiskunnan vastuuta voisi 

tasapainottaa – ja mitä merkitystä on lukuisilla verkossa saatavilla olevilla hiilijalanjälkitesteillä, 

jotka kannustavat yksilöitä pienentämään hiilijalanjälkeään, jos yksilöllä ei kuitenkaan ole 

vastuuta. Tällä hetkellä hiilijalanjälkitesteistä tehty tutkimus keskittyy pitkälti 

laskentaperusteisiin ja siihen, kuinka tuloksena saatava hiilijalanjälki muodostuu. Haluan tällä 

tutkielmalla tuottaa yhden näkökulman siihen, minkälainen mahdollisuus tuotetulla 

hiilijalanjälkitiedolla on vaikuttaa valintojen tekemiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Tarkastelen hiilijalanjälkitestien ja hiilijalanjäljen pienentämiseen keskittyvien kokeilujen 

kehittäjien kokemuksia näiden testien ja kokeilujen vaikutuksista sekä heidän käsityksiään siitä, 

kenelle ne tehdään. Pohdin tulosten ja lähdekirjallisuuden pohjalta yksilöiden valintojen 

merkitystä ja yksilöiden vastuuta hiilijalanjäljen pienentämisessä suhteessa muihin yhteiskunnan 

toimijoihin. Vastaan tutkielmassa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Minkälaisiin käsityksiin kuluttajista hiilijalanjälkitestit ja hiilijalanjäljen 

pienentämiseen liittyvät kokeilut perustuvat?  

2. Millä tavoilla testien kehittäjien mielestä kuluttajia voi parhaiten ohjata kohti 

kestävämpiä elämäntapoja? 

 

On ehkä tarpeen tuoda selkeästi ilmi tämän tutkielman pohjalla oleva arvomaailma, jonka 

perustana on se, että on ympäristönsuojelun edistämisen vuoksi oikein ohjata ihmisiä 

kuluttamaan vähemmän. Sen vuoksi keskityn etsimään tässä tutkielmassa juuri tällaista käytöstä 

vahvistavia ohjaustapoja. Tutkin viittä suomenkielistä hiilijalanjälkitestiä ja viittä hiilijalanjäljen 

pienentämiseen tähtäävää kokeilua, jotka esittelen myöhemmin aineiston kuvailun yhteydessä 

luvussa 6.  
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Hiilijalanjäljen pienentämisellä tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillintää vähentämällä 

ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrää. Ilmastonmuutos on osa ihmisen aiheuttamaa 

laajempaa ympäristökriisiä, jota ruokkivat myös muun muassa elinympäristöjen pirstoutuminen, 

valtamerten happamoituminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Nämä osat 

vaikuttavat paitsi ylätason systeemin eli koko ympäristökriisin muotoutumiseen myös toisiinsa ja 

vahvistavat tai heikentävät toistensa sisäisiä prosesseja ja mekanismeja. (Rockström ym. 2009.) 

Valaisen tätä tärkeää, työni terminologisiin valintoihin vaikuttavaa seikkaa esimerkillä. 

Valtameret sitovat suuren määrän hiilidioksidia, ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvaessa 

myös merien hiilidioksidipitoisuus kasvaa ja aiheuttaa merien happamoitumista, millä on 

merkittäviä vaikutuksia kokonaisten eliöyhteisöjen elinmahdollisuuksille. Toisaalta ilmakehän 

hiilidioksidipitoisuuden kasvamisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen vuoksi myös meret 

lämpenevät. Lämmin vesi sitoo vähemmän hiilidioksidia kuin kylmä, jolloin ilmastonmuutos 

kiihtyy entisestään. Myös lämpenemisen, happamuuden lisääntymisen ja muiden seikkojen 

aiheuttamat eliöyhteisöjen muutokset vaikuttavat hiilidioksidin sitoutumiseen. (Reid ym. 2009). 

Esimerkillä havainnollistan sitä, että ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä ei tässä yhteydessä ole 

mielestäni mielekästä erottaa toisistaan, ja käytän tässä tutkielmassa ilmasto- ja ympäristö-

alkuisia ilmaisuja synonyymeina. Lisäksi hiilijalanjäljen pienentäminen, kulutuksen 

vähentäminen ja ympäristöystävällisyys yleensä, joihin tarkastelemani testit ja kokeilut tähtäävät, 

saavat aikaan yhtäaikaisesti esimerkiksi sekä hiilidioksidipäästöjen pienemistä että 

luonnonvarojen käytön vähenemistä, eli ne tuottavat sekä ilmasto- että muita ympäristöhyötyjä. 

 

Käytän tässä tutkielmassa vihreän kuluttajuuden käsitettä tarkoittamaan kaikenlaista 

ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen pyrkivää kuluttamista sekä kuluttamisen vähentämistä 

(Peattie 2010, Perera ym. 2018, Tan ym. 2016). Laajassa käytössä termi on kärsinyt inflaatiota, 

kun sitä käytetään monenlaisista käytännöistä, joista osa tähtää kestäviin elämäntapoihin ja osa ei 

(Gilg ym. 2005). Puhuessani eri hiilijalanjälkitesteistä tai hiilijalanjäljen pienentämiseen 

tähtäävistä kokeiluista tarkoitan tässä tutkielmassa kehittäjillä niitä tahoja, jotka ovat laatineet 

testin tai kokeilun ja kehittävät sitä edelleen, ja käyttäjillä niitä yksilöitä, jotka tekevät testin 

selvittääkseen oman hiilijalanjälkensä, tai ovat kokeilussa osallistujina. 

Käyttäjärepresentaatiolla tarkoitan sitä kuvitteellista käyttäjää, joka suunnittelijalla on mielessä 
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esimerkiksi teknistä ratkaisua tai palvelua, tai tässä tapauksessa kokeilua tai hiilijalanjälkitestiä, 

suunnitellessaan. 

 

Tutkielmani rakenteessa on ensin aiempaa tutkimustietoa ja aihepiiristä kertynyttä ymmärrystä 

kirjallisuuden pohjalta esittelevä osa, joka on jaettu neljään lyhyehköön päälukuun. Luvuissa 2 ja 

3 esittelen hiilijalanjälkitestejä ja ruohonjuuritason kokeiluja. Sen jälkeen tarkastelen vihreän 

kuluttajuuden käsitettä luvussa 4 ja käyttäjärepresentaatioita sekä niiden käyttöä 

hiilijalanjälkitestien yhteydessä luvussa 5. Luvussa 6 siirryn empiiriseen osioon ja esittelen 

käyttämäni aineiston ja tutkimusmenetelmän. Sen jälkeen luvuissa 7 ja 8 syvennyn saamiini 

tuloksiin ja pohdin niiden pohjalta syntyviä johtopäätöksiä. Viimeiseksi, luvussa 9, tiivistän 

tämän tutkielman pääviestin ja esitän kaksi ehdotusta jatkotutkimusten aiheiksi.  

 

 

2. Hiilijalanjälkitestit 

 

Hiilijalanjälkitestit ja ekologiset jalanjälkitestit ovat verkossa vapaasti saatavilla olevia 

laskureita, joiden avulla kuka tahansa kiinnostunut voi laskea suuntaa-antavasti elämäntapojensa 

ympäristövaikutuksia. Ekologiset jalanjälkitestit toimivat kahdella tavalla: ne osoittavat 

yksittäisille kuluttajille, että heidän toimintansa aiheuttaa osaltaan maailman resurssien 

ylikulutusta, mutta toisaalta kertovat, kuinka yksilöiden ratkaisut voivat kääntää suuntaa 

paremmaksi (Sutcliffe ym. 2008). Hiilijalanjälkitestit muistuttavat ekologisia jalanjälkitestejä, 

mutta mittaavat hiukan eri asiaa. Hiilijalanjälkitestit esittävät tuloksensa 

hiilidioksidiekvivalentteina eli arvioivat, kuinka suurta määrää ilmastonmuutosta lisääviä 

hiilidioksidipäästöjä arvioitavana oleva toiminta vastaa, kun taas ekologiset jalanjälkitestit 

mittaavat ihmisten aiheuttamaa luonnonvarojen kulutusta. Tässä tutkielmassa käsittelen vain 

hiilijalanjälkitestejä, jotka osoittautuivat ainakin Suomessa selvästi ekologisia jalanjälkitestejä 

yleisemmiksi.  

 

Hiilijalanjälkitesteissä yhdistyy massaviestinnän ja räätälöidyn viestinnän piirteitä. Ne antavat 

käyttäjälleen personoituja ja interaktiivisia tuloksia (Chatterton ym. 2009) ja saavuttavat suuren 
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joukon mahdollisia käyttäjiä (mm. Gram-Hanssen ja Christensen 2012). Yksilöllistettyä 

viestintää pidetäänkin tehokkaampana hiilijalanjäljen pienentämisen keinona kuin yleistä 

tiedottamista (Büchs ym. 2018).  

 

Hiilijalanjälkitestien käyttäjät eli ne, jotka laskevat oman hiilijalanjälkensä verkkosivun kautta, 

ovat yhden tutkimuksen mukaan hiukan useammin naisia kuin miehiä, useimmiten keski-ikäisiä 

(30-49-vuotiaita) ja hyvätuloisia (Gram-Hanssen ja Christensen 2012). Toisen tutkimuksen 

osallistujat olivat puolestaan asuinalueensa keskiarvoa pienituloisempia ja suureksi osaksi 

kasvissyöjiä (West ym. 2016). Ensimmäiseen tutkimukseen kerättiin tietoa pyytämällä testinteon 

yhteydessä WWF:n jalanjälkitestin käyttäjiä osallistumaan tutkimukseen (Gram-Hanssen ja 

Christensen 2012).  Jälkimmäisen tutkimuksen osallistujia rekrytoitiin esimerkiksi asuinalueella 

ja tapahtumissa jaetuin lehtisin ja postikortein, joten siihen todennäköisesti osallistui erityisesti 

aihepiiristä muutenkin kiinnostuneita henkilöitä (West ym. 2016). Ensimmäisessä tapauksessa 

hiilijalanjälkitestin voi napsutella huolettomasti miettimättä välttämättä sitoutumista mihinkään, 

jos testiä on päätynyt tekemään pelkästä uteliaisuudesta. Jälkimmäisessä tapauksessa kynnys on 

luultavasti korkeampi. Vahvoja päätelmiä testien tyypillisistä käyttäjistä ei vielä voi tehdä, koska 

aihetta on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Tutkimusta kuluttajien informaatio-ohjauksesta 

esimerkiksi ruohonjuuritason kokeilujen ja älyverkkojen yhteydessä voinee kuitenkin soveltaa 

myös hiilijalanjälkitestien käyttäjiin. 

 

Yksityisten kuluttajien valinnat ja elämäntavat muodostavat suuren osan yhteiskunnan 

hiilidioksidipäästöistä - Suomessa tämä luku on noin 70 % (Salo ym. 2016). Yksilöiden 

osallistaminen päästöjen vähentämiseen vaatii paitsi tiedon lisäämistä, myös tukea itsenäiseen 

toimintaan ja omien valintojen tekemiseen (West ym. 2016). Hiilijalanjälkitesteissä nämä 

tavoitteet yhdistyvät. Läpinäkyvyys ja selkeä viestintä on testeissä tärkeää: testin tekijälle on 

hyvä kertoa, kuinka yksilön valinnat vaikuttavat suurempaan kokonaisuuteen, sekä 

ihmistoiminnan vaikutuksesta ympäristön prosesseihin. Testin todellisen vaikutuksen 

aikaansaavat tekijöille kerrotut vinkit ja perustelut, joilla kerrotaan vaikutuksista ja opastetaan 

oikeaan suuntaan. (Franz ja Papyrakis 2011.) Käyttäjien motivaatiota voi parantaa se, että 

julkiset tahot ja organisaatiot sitoutuvat vastaavasti hiilijalanjäljen pienentämiseen eli 

systeemitason muutokseen (Gram-Hanssen ja Christensen 2012). Yksittäisten kuluttajien 



5 
 

valinnat eivät myöskään voi saada aikaan pysyvää muutosta, jos yhteiskunnan kokonaisratkaisut 

ja elämäntapa ovat kestämättömiä. Tarvitaan ylhäältä päin tulevaa ohjausta, mutta toisaalta myös 

tavallisten ihmisten valinnoista, alhaalta päin, johtuvia toimia. (Fitzpatrick ym. 2015.) 

 

2.1 Mitä hiilijalanjälkitestit laskevat  

 

Käyttäjien luottamusta testeihin vähentää, että eri testien arvioimat tulokset kulutuksen päästöistä 

voivat erota merkittävästi. Käyttäjät arvostavatkin laskentaperusteiden avaamista. (Gram-

Hanssen ja Christensen 2012.) Testeissä useimmiten kerrotaan, kuinka testien käyttämät 

keskimääräiset oletusarvot esimerkiksi ruokahävikin määrästä tai sähkönkulutuksen tuottamista 

hiilidioksidipäästöistä on laskettu. Saatuihin tuloksiin vaikuttaa tasapainottelu keveyden ja 

mahdollisimman suuren tarkkuuden välillä. Esimerkiksi Sitran Elämäntapatestissä1  kehotetaan 

testin tekijää valitsemaan muun muassa käyttämänsä sähkön laatu ja asuntonsa pinta-ala, ja arvio 

sähkön käyttömäärästä lasketaan näiden ja muiden testin kysymien tietojen perusteella. Suomen 

ympäristökeskuksen Ilmastodieetissä2 puolestaan näiden tietojen lisäksi voi syöttää tarkan 

sähkönkulutuksensa, jos sen haluaa etsiä sähkölaskustaan, tai tämän tarkan tiedon puuttuessa 

käytetään keskimääräistä arvoa. Kumpikin testi tarjoaa erillisen osion, jossa kerrotaan perustelut 

ja lähteet sille, mitä ja miksi lasketaan ja kuinka laskutoimitukset on suoritettu. 

 

Testin todellisen vaikutuksen aikaansaavat tekijöille annetut vinkit ja perustelut, joilla kerrotaan 

vaikutuksista ja opastetaan oikeaan suuntaan (Franz ja Papyrakis 2011.) Testien 

helppokäyttöisyyden vaatima yksinkertaistaminen saattaa aiheuttaa epäluuloja käyttäjässä, 

samoin kuin yllättävät tulokset (esimerkiksi tulos, jonka mukaan jauhelihaan perustuva ateria 

tuottaa pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin kalaan perustuva). Läpinäkyvyys ja selkeä viestintä 

on muutenkin testeissä tärkeää: testin käyttäjälle täytyy kertoa, kuinka yksilön valinnat 

vaikuttavat suurempaan kokonaisuuteen sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta ympäristön 

prosesseihin. (Gram-Hanssen ja Christensen 2012.) 

 

 
1 https://elamantapatesti.sitra.fi/, viitattu 1.10.2019 
2 https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/, viitattu 1.10.2019 

https://elamantapatesti.sitra.fi/
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
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2.2 Testien ajatellut vaikutukset 

 

Yksityishenkilöiden roolin korostamista hiilijalanjäljen pienentämisessä on kritisoitu siitä, että 

sillä tavalla siirretään valtioille ja suuryrityksille kuuluvaa vastuuta tavallisille ihmisille 

(Paterson ja Stripple 2010). Kuluttajien valintoja ohjaavat käytännöt sekä kulttuuriset ja 

psykologiset tavat ja ympäröivä infrastruktuuri, eivätkä ne suinkaan ole täysin yksilöllisiä ja 

rationaalisia (mm. Gram-Hanssen ja Christensen 2012, Büchs ym. 2018). Näistä molemmista 

ihmiset ovat enemmän tai vähemmän tietoisia, mutta tietoisuus ei yksinään aina riitä 

vakuuttamaan toimintatapojen muuttamisen mahdollisuudesta.  

 

Lisääntynyt tieto omasta kulutuksesta ja sen vaikutuksista voi saada aikaan kulutuksen 

vähentymistä (Sutcliffe ym. 2008). Toisaalta Marja Salo ja kollegat (2019) huomauttavat, että 

pitkän ajan seurantaa tehdään harvoin hiilijalanjälkitestien yhteydessä. He havaitsivat, että harva 

kuluttaja seuraa kulutuksensa muutosta toistuvin testein. Heidän mukaansa laskurit eivät 

yksinään riitä käyttäytymisen muutokseen, vaan ne pitää ottaa osaksi laajempaa kampanjaa tai 

muiden toimenpiteiden rinnalle, kuten tuotteiden hiilijalanjälkimerkkien käytön yhteyteen. 

Energiatietoisuutta lisääville kampanjoille monikanavaisuus on tyypillistä, eli samaa viestiä 

toistetaan monissa eri lähteissä (Brynjolfsson ym. 2013, Sousa ym. 2013). Hiilijalanjälkitestin 

tekemiseen innostaa muiden esimerkki: testin ja omien tulosten jakaminen sosiaalisessa mediassa 

on tehokas tapa lisätä sen kiinnostavuutta omassa sosiaalisessa piirissä. Yllättävät tulokset jäävät 

käyttäjän mieleen ja herättävät kiinnostuksen tutustua asiaan paremmin (Gram-Hanssen ja 

Christensen 2012). Uskottavuuden takia on tärkeää, että testi ei lupaa liian tarkkoja tuloksia eli 

tuottavansa sellaista vaikutusta, jota se ei tosiasiassa pysty tuottamaan. Jos testien tarkoitus on 

ennen kaikkea tiedon lisääminen, niiden taustalla olevien laskelmien täytyy olla erittäin tarkkoja, 

tai sitten testin tekijälle pitää kertoa selkeästi, että tulos on suuntaa antava, mutta 

ympäristönäkökulmasta oikeaan suuntaan ohjaava. (Van Dooren ja Bosschaert 2013.) 

 

Voi olla niinkin, että ympäristöystävällisellä tavalla toimiminen lisää kiinnostusta hankkia tietoa 

ympäristöystävällisemmistä toimintatavoista eikä päinvastoin (Bartiaux ja Reátegui Salmón 

2012). Huoli ympäristöstä ei välttämättä näy vihreänä kulutuksena, vaikka oma vastuu 

tunnistettaisiin ja omia vaikutusmahdollisuuksia pidettäisiin hyvinä. Vihreiden toimintatapojen 
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käyttöönottoa voidaan pitää vaikeana ja siirtää tulevaisuuteen, jossa ollaan “valmiita” ottamaan 

niitä käyttöön. (Tan ym. 2016.)  Olennaisinta suomalaisten kuluttamisen muutoksessa 

hiilijalanjäljen pienentämiseksi on kotitalouksien lämmitysenergiankulutuksen ja sähkönkäytön 

vähentäminen, liikkuminen vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla tai matkustamisen vähentäminen 

sekä eläinperäisen ravinnon ja ruokahävikin vähentäminen (Salo ym. 2016).  

 

Hämmennystä voivat tuottaa eri auktoriteettien antamat ristiriitaiset ohjeet. Esimerkiksi sopii 

Suomessakin relevantti kansallisten ravitsemussuositusten mukainen maitotuotteiden 

käyttösuositus, joka korostaa maitotuotteiden merkitystä ihmisen terveydelle (Fogelholm ym. 

2014), kun taas ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta maitotuotteiden käyttöä tulisi vähentää 

(Van Dooren ja Bosschaert 2013). Yhtenä ratkaisuna on tiedon tarjoaminen kasvipohjaisista 

tuotteista, joista saa samat ravitsemukselliset hyödyt kuin maitotuotteista. Ravitsemussuositusten 

muuttaminen taas vaatii yhteistyötä niistä vastaavien viranomaisten kanssa, jotka pitävät työnsä 

puolesta mahdollisesti muita seikkoja tärkeämpinä kuin ilmastoasioita. Yhtenä 

yhteistyöfoorumina voisivat toimia hiilijalanjälkitestit, joita voisi kehittää niin, että niillä olisi 

mahdollista keskustella yhteiskuntaan kuuluvista käytännöistä, niiden yhteydestä 

hiilidioksidipäästöihin ja käytäntöjen muutosten vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (Gram-

Hanssen ja Christensen 2012). 

 

Hiilijalanjälkitestit ja muut ilmastosovellukset antavat kuluttajalle mahdollisuuden tarkastella 

asumisen, liikkumisen ja ruokavalintojen vaikutuksia yhdellä kertaa. Niiden kautta kuluttaja saa 

myös tietoa oman elämäntapansa vaikutuksista keskiarvolukujen sijaan. Toisaalta laskurien 

antamasta palautteesta jää puuttumaan kestävän käyttäytymisen vahvistamisessa hyvin toimiva 

henkilökohtainen, neuvontatyyppinen palaute (Salo ym. 2016).  Testit eivät välttämättä tarjoa 

kovin paljon uutta tietoa käyttäjilleen, mutta ne voivat tehdä näkyväksi käytäntöjä, jotka ovat 

juurtuneet syvälle kollektiiviseen käsitykseen hyvästä elämästä ja joita ei siksi juurikaan 

kyseenalaisteta tai haluta muuttaa. Tällainen esimerkki on lomakohteisiin suuntautuva 

lentomatkailu. (Gram-Hanssen ja Christensen 2012.) Lisäksi esimerkiksi auton omistaminen voi 

viestiä kuulumisesta johonkin yhteiskunnalliseen ryhmään, johon henkilö haluaakin osoittaa 

kuuluvansa (Chatterton ym. 2009). Tuskin hiilijalanjälkitestejä on kokonaan kiittäminen siitä, 

että lentomatkailun vähentämiseen pyritään Suomessakin nyt esimerkiksi kiinnittämällä 
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huomiota junamatkailun ja muiden vaihtoehtojen miellyttäviin puoliin. Kuitenkin voi toivoa, että 

kun yksilö tekee hiilijalanjälkitestin ja huomaa lentomatkustuksen aiheuttavan suuren osan 

jalanjäljestään, hän kiinnostuu tutustumaan esimerkiksi Maata pitkin -matkamessujen3 

tarjontaan. Julkinen sektori on pyrkinyt tekemään pääkaupunkiseudulla osansa autoilijoiden 

houkuttelemiseksi kokeilemaan bussilla tai junalla matkustamista, kun Helsingin seudun liikenne 

on tarjonnut kolme kertaa järjestetyssä kampanjassaan uusille matkakortin hankkijoille 

mahdollisuuden matkustaa kahden viikon ajan veloituksetta julkisilla liikennevälineillä4. 

 

Jalanjälkitestille on huono ominaisuus, jos se ei esitä mahdollisuutta pienentää jalanjälkeä tai 

kompensoida sitä täysin kestävälle tasolle. Ekologisen elämäntavan mahdottomuuden 

korostaminen voi aiheuttaa vastareaktion. Ihmiset eivät halua syyllistyä ja kuulla, kuinka 

mahdotonta ympäristöystävällinen elämä on, varsinkin kun parhaidenkin mahdollisten 

toimintatapojen valinta johtaa kritiikkiin. (Franz ja Papyrakis 2011.) Elämäntavan muuttaminen 

kerralla, esimerkiksi arkipäivän matkojen vaihtaminen omalla autolla tapahtuvasta kävelyksi tai 

pyöräilyksi, voi tuntua liian suurelta muutokselta, jotta sitä harkittaisiin vakavasti (Chatterton 

ym. 2009). On siis tarpeen korostaa ympäristöystävällisempien tekojen hyviä vaikutuksia 

ongelmista kertomisen lisäksi.  

 

3.  Ruohonjuuritason kokeilut  

 

Paikalliset ruohonjuuritason yhteisölliset kokeilut (engl. community-based initiatives) pyrkivät 

saamaan aikaan muutoksen osallistujien elämäntavoissa, yleensä tavoitteenaan kestävämpi 

elämäntyyli. Nimensä mukaisesti ne ovat lähtöisin paikallisten yhdistysten tai muiden 

organisaatioiden piiristä ja niiden pyörittäjät ovat usein vapaaehtoisia. (Middlemiss 2011.) 

Ruohonjuuritason kokeilujen etuna on niiden mahdollisuus houkutella monenlaisia osallistujia ja 

levittää uusia käytäntöjä, sillä ne ovat rakenteeltaan avoimia (Celata ja Sanna 2019). Sosiaalinen 

 
3 Maata pitkin -matkamessut järjestettiin ensimmäisen kerran Helsingissä tammikuussa 2019. Messujen tarkoitus on 

levittää tietoa ja tarinoita ilmastoystävällisestä matkailusta. 
4 https://www.hsl.fi/uutiset/2016/hsln-amparikampanja-toi-ensimmaisella-viikolla-yli-10-000-uutta-asiakasta-9309, 

viitattu 1.10.2019 

https://www.hsl.fi/uutiset/2016/hsln-amparikampanja-toi-ensimmaisella-viikolla-yli-10-000-uutta-asiakasta-9309
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motivaatio ja ryhmäpaine saavat lisäksi yksilön ryhtymään toimintaan todennäköisemmin kuin 

pelkkä henkilökohtainen motivaatio (Young ja Middlemiss 2012). Ryhmässä toimiminen 

vähentää tunnetta, että omilla ympäristöteoilla ei ole merkitystä, koska muut ihmiset eivät 

kuitenkaan käyttäydy ympäristöystävällisesti (Heiskanen ym. 2010). Yhteisö voi ottaa käyttöön 

ympäristöystävällisyyteen perustuvia käytäntöjä ja sen jäsenet saada uusiin tapoihinsa 

vahvistusta ja hyväksyntää toisiltaan. Eva Heiskasen ja kollegoiden (2010) määrittelyssä 

vähähiilinen yhteisö (engl. low-carbon community) laajenee maantieteellisestä yhteisöstä 

yhteistyöhön perustuvaan yhteisöön, joka voi olla esimerkiksi virtuaalinen. 

 

Filippo Celata ja Venere Stefania Sanna (2019) tutkivat kestävyysteemaisia ruohonjuuritason 

kokeiluja selvittääkseen, kuinka ne onnistuivat vaikuttamaan eri osa-alueilla vähähiilisyyden 

edistämisestä erilaisiin sosiaalisiin näkökohtiin, talouteen ja innovaatioihin. Ympäristöasioissa 

vaikutuksiltaan tehokkaimpia ruohonjuuritason kokeiluja olivat energiakokeilut. Ne onnistuivat 

hyvin päätavoitteessaan eli hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä, mutta lisäksi niiden 

taloudellinen vaikutus oli suuri. (Celata ja Sanna 2019.) Paikalliseen ruoantuotantoon 

keskittyvissä kokeiluissa vaikutus hiilidioksidipäästöihin oli pieni, mutta sosiaalinen hyöty oli 

suurta. Tehokkaimmiksi arvioidut kokeilut olivat sellaisia, jotka menestyivät hyvin monella osa-

alueella, eivätkä ne, joiden menestys liittyi vain yhteen osa-alueeseen. (Celata ja Sanna 2019.) 

Ympäristöasioihin keskittyvät kokeilut voivat olla myös sellaisia, että käyttäjät kokevat saavansa 

ensisijaisesti muuta hyötyä kuin ekologista (Middlemiss 2011). Voi olla tarpeen selvittää 

kokeilun kohderyhmän kiinnostuksen kohteita ennen kokeilun aloittamista, sillä kokeiluun 

osallistutaan mieluummin, jos toimet ja suunnitellut vaikutukset ovat sellaisia, että osallistujat 

pitävät niitä tärkeinä jo valmiiksi (Axon 2016).  

 

Esitän kuviossa 1 hiilijalanjälkitestien ja kokeilujen kehittäjien sekä niiden käyttäjien suhteet 

sekä palautteen kulkua tekijöiden ja käyttäjien välillä. Käyttäjiltä kehittäjille kulkeva palaute on 

testin tai kokeilun ominaisuuksista ja toimivuudesta annettua palautetta. Käyttäjille tuleva 

palaute taas tarkoittaa testien ja kokeilujen antamia tuloksia esimerkiksi omasta hiilijalanjäljestä 

sekä testien ja kokeilujen kautta tarjottua opastusta. 
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Kuvio 1. Testien ja kokeilujen kehittäjien sekä käyttäjien suhde sekä palautteen kulkeminen 

kehittäjiltä käyttäjille ja käyttäjiltä kehittäjille. 

 

4. Vihreä kuluttajuus 

 

Jaan tässä tutkielmassa vihreän kuluttajuuden kahteen luokkaan, primaariksi ja sekundaariksi. 

Ensin mainitun jaan vielä kahteen alaluokkaan. Primaari vihreä kuluttajuus (tyyppi a) määräytyy 

ostoskäyttäytymisen mukaan. Ekologisesti tiedostavaa ostoskäyttäytymistä voi olla 

ympäristöystävälliseksi määritellyn tuotteen valitseminen tavanomaisen sijaan. Vihreäksi 

määritelty kuluttaminen voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että vaihtaa tavallisen sähkön vihreään 

kiinnittämättä huomiota energiankulutustottumuksiinsa tai siirtää shoppailuharrastuksensa 

kirpputoreille ostamisen vähentämisen sijaan (Boström ja Klintman 2019). Hiilijalanjäljen 
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merkittävä pienentäminen vaatii kuitenkin kuluttamisen vähentämistä ja ostamatta jättämistä, 

esimerkiksi energiansäästöratkaisuja asumisessa tai vaatteiden hankkimisen vähentämistä. 

Vihreän sähkön käyttö ja käytettyjen vaatteiden hankinta pienentää toki myös hiilijalanjälkeä, 

mutta on mahdollista, että tällainen ympäristön säästäminen ostamalla ei tuo mukanaan syvällistä 

ymmärrystä elämäntapojen muuttamisen tarpeesta.  

 

Tyypin b primaaria vihreää kuluttajuutta on hankitun tuotteen käyttötapa, oli se sitten vaate tai 

nollaenergiatalo. Siihen kuuluu muun muassa sellaisia asioita kuin miten kauan tuotetta 

käytetään, kuinka sitä huolletaan ja niin edelleen (Peattie 2010). Voisi olla parempi puhua 

“vihreistä elämäntavoista” tai “vihreästä käyttäytymisestä”, mikä korostaisi sellaisten valintojen 

osuutta, joita emme miellä kuluttamiseksi samalla tavalla kuin ostopäätöksiä (kuten asumisen 

energiaratkaisut ja huonelämpötila tai lämpimän veden käyttö). 

 

Sekundaariset vihreät eli kestävät kuluttamisen käytännöt eivät välttämättä johdu vihreästä 

motivaatiosta, vaan voivat olla seurausta muista syistä, esimerkiksi terveyteen liittyvistä (Peattie 

2010, Bartiaux ja Reátegui Salmón 2012). Niva ym. (2014) erottavat lisäksi poliittisen 

kuluttajuuden käsitteen, johon liittyy usein ajatusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 

esimerkiksi ostolakkojen kautta. Sen taustalla voi olla muitakin syitä kuin kestävyyteen liittyviä. 

4.1 Raha ja taloudelliset seikat 

 

Rahan merkitys kuluttamisen tai kuluttamatta jättämisen taustalla näyttäytyy tutkimuksissa 

ristiriitaisin tavoin. Joidenkin tutkimusten mukaan taloudelliset syyt eivät vaikuta suuresti 

kuluttajien käytökseen, joskin kotitalouden korkeiden vuositulojen ja suuren hiilijalanjäljen 

välillä on vahva yhteys (Peattie 2010). Yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että vaikka 

hyvätuloisilla on usein suuri hiilijalanjälki, he myös kuluttavat muita useammin vihreästi (Gilg 

2005). Sitä vastoin uusien energiaratkaisujen käyttöönottoa koskeneessa tutkimuksessa kävi ilmi, 

että korkea koulutus, korkea tulotaso ja asuminen omakotitalossa olivat yhteydessä siihen, että 

uusien energiaratkaisujen käyttöönotosta ei kiinnostuttu (Kahma ja Matchoss 2017). 

Pienituloisilla omakotitaloasujilla puolestaan ei välttämättä ole samanlaisia taloudellisia 

mahdollisuuksia tehdä kotonaan hiilijalanjälkeä pienentäviä energiaratkaisuja kuin 
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suurituloisilla. Kerrostaloasumisessa Suomessa taas ei varallisuudella ole niin suurta merkitystä 

energiankulutuksen kannalta, koska lämmityksen ja lämpimän veden osuus eivät näy selkeästi 

yhtiövastikkeessa tai vuokrassa. (Kahma ym. 2018.) David Gadenne ja kollegat (2011) 

huomauttavat, että laajan tutkimuspohjan mukaan taloudelliset seikat estävät vihreän 

kulutuskäyttäytymisen toteutumista energiavalinnoissa. Sähkölaitteiden sammuttaminen 

kalliimman sähkön aikaan johtuu osittain halusta säästää rahaa, ja silloin sähkön käytön 

vähentäminen otetaan takaisin halvemman sähkön aikaan, jolloin sähköä kulutetaan enemmän 

(Throndsen 2017).   

 

Yksilön näkökulmasta hiilijalanjäljen pienentäminen tarkoittaa suuressa määrin kulutuksen 

vähentämistä. Tällä on myös vaikutusta testin tehneen henkilön ja hänen kotitaloutensa 

rahatilanteeseen. Voikin olla mahdollista, että lento ulkomaanlomalle viikoksi katsotaan 

ansaituksi paitsi säästyneillä polttoainekuluilla, myös säästyneillä hiilidioksidipäästökiloilla, jos 

työmatka-autoilu on vaihdettu työmatkapyöräilyyn. Toisaalta esimerkiksi ruokavalinnoissa 

ympäristökestävyys, kuten hiilijalanjäljen pienentäminen, saattaa olla muista syistä tehtyjen 

valintojen toissijainen seuraus. Suomessa terveyssyyt vaikuttavat yksilöiden ruokavalintoihin 

ympäristösyitä enemmän (Lehikoinen ja Salonen 2019), mutta sattumalta elintarvikkeiden 

terveellisyys ja ympäristöystävällisyys kulkevat pitkälti käsi kädessä.  

 

Kuvitteellisten käyttäjien oletetaan usein nojautuvan voimakkaammin taloudellisen 

rationaalisuuden perusteluihin kuin empiiriset havainnot antavat ymmärtää (Throndsen 2017).  

Esimerkiksi sähköautojen käyttöönoton yhteydessä muodostetaan kuvaa ennen kaikkea 

taloudellisista seikoista kiinnostuneista yksilöistä, kun on kyse laajasta yleisöstä (Ryghaug ja 

Toftaker 2016). Ainakin tässä tapauksessa todellisten käyttäjien on havaittu olevan pitkälti 

kuviteltujen käyttäjien kaltaisia myös suhtautumisessaan taloudellisiin kannustimiin, joskin 

ympäristösyyt olivat taloudellisia syitä tärkeämpiä (Ryghaug ja Toftaker 2016). Toisaalta 

rahasummien kautta on usein helpompi havainnoida ja muistaa esimerkiksi sähkönkulutustaan 

kuin kilowattituntien kautta (Eden 2013), joten niiden käyttö voi auttaa oman kulutuksen 

hahmottamista hiilijalanjälkilaskureissa. Kuva ensisijaisesti taloudellisia näkökohtia ajattelevasta 

yksilöstä voi palvella kehittäjän etua. Erilaisia aspekteja - vaikkapa veden laatua, muita 

ympäristönäkökohtia tai asumisturvallisuutta - sisältävien projektien osakokonaisuuksia voi olla 
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helpointa verrata keskenään, jos niitä tarkastellaan yhteisestä nimittäjästä eli taloudellisista 

seikoista käsin. (Maranta ym. 2003.) Kyse ei siis välttämättä ole ainakaan ensisijaisesti siitä, että 

kehittäjät pitäisivät käyttäjiä nimenomaan taloudellisesti ohjautuvina, vaan teknisistä syistä 

hyötyjä ja haittoja on helppoa arvioida rahan kautta. 

 

4.2 Tieto ympäristöasioista ja kiinnostus niitä kohtaan 

 

Myös tiedon lisäämisen vaikutuksista on ristiriitaisia tuloksia. Yksilön ympäristöasenteet 

saattavat ohjata kuluttamiskäyttäytymistä, mutta ei ole selvää, mitkä asenteet vaikuttavat ja 

minkälaiseen käyttäytymiseen (esimerkiksi kierrätykseen, sähkölaitteiden sammuttamiseen ja 

niin edelleen). (Peattie 2010.) Tiedon puute ei suinkaan aina selitä ympäristötekojen tekemättä 

jättämistä. Hiilijalanjälki koostuu monesta elämän osa-alueesta, ja ihminen voi olla 

kiinnostuneempi yhdestä osa-alueesta kuin toisesta – joko siksi, että hän on huolestunut 

nimenomaan sen ympäristövaikutuksista, tai koska se on hänelle muista syistä tärkeä osa-alue. 

Nina Kahma ja Kaisa Matchoss (2017) selvittivät, minkälaiset käyttäjäryhmät ovat 

haluttomimpia ottamaan käyttöön uusia älykkäitä energiaratkaisuja. Käytön ulkopuolelle 

jättäytymistä selittivät joissain tapauksissa epäluulot ja asenteet, toisissa taas muut taustatekijät 

(Kahma ja Matchoss 2017).  

 

On todennäköistä, että ympäristöasioista ennestään kiinnostuneet osallistuvat useammin 

hiilijalanjälkitestien ja -kokeilujen kaltaisiin ympäristöinterventioihin (Sutcliffe ym. 2008, Salo 

ym. 2019). Ympäristömyönteisinä näyttäytyvät toimintatavat johtuvat joskus muista syistä kuin 

halusta toimia ympäristöystävällisesti (Niva ym. 2014). Ympäröivän kulttuurin vaikutus pitää 

myös ottaa huomioon, sekä ympäristöasenteiden pohjalla olevat arvot. Myös kuluttajien käsitys 

heidän omien valintojensa merkityksestä voi vaikuttaa motivaatioon toimia 

ympäristöystävällisesti. (Peattie 2010.) Vihreiden kuluttajien arvoissa taas näkyy usein 

ekologisten kysymysten painottaminen (Gilg ym. 2005). Kuitenkaan näiden vihreiden arvojen 

toteuttaminen ei kulutuspäätöksiä tehdessä välttämättä toteudu esimerkiksi kustannusten vuoksi, 

tai koska tuotteista tai palveluista saatava tieto on ristiriitaista tai sitä on huonosti saatavilla 

(Young ym. 2010). 



14 
 

 

Monella kuluttajalla on näkökulma, että elämä ei saisi kulua mahdollisimman suuren 

energiatehokkuuden tavoitteluun, vaan pitäisi olla mahdollista elää elämäänsä huoletta. Elämän 

toivotaan olevan helppoa. Kuluttajien sitoutumiseen suhtaudutaan usein tutkimuksissa 

pessimistisesti, ja arvellaan, että he eivät ole niin kiinnostuneita teknologian mahdollistamasta 

vuoropuhelusta eivätkä käyttäydy taloudellisissa asioissa niin rationaalisesti kuin älyverkkojen 

suunnittelijat kuvittelevat. Tietojen yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä esitystapa on 

kuluttajalle tärkeää. (Throndsen 2017.) Saattaa olla aiheellista varoa keskeneräisten ratkaisujen 

esittelyä laajalle yleisölle, jotta turhilta epäluuloilta vältytään (Ryghaug ja Toftaker 2016). 

 

4.3 Vaikuttamisen ja toiminnan mahdollisuudet  

 

Vihreää kuluttajuutta edistäviä tekijöitä voi räätälöidä yksilöiden tarpeisiin sopiviksi 

(Verplanken 2018). Kun tunnistetaan, johtuuko vihreiden valintojen tekemättä jättäminen 

kiinnostuksen vai mahdollisuuksien puutteesta vai molemmista, voidaan kohdentaa kannustimia. 

Vihreän yhteisön piirteitä ovat (vihreiden) tavoitteiden asettaminen, sitoutuneisuus ja 

yhteisöllisyys (Verplanken 2018). Nämä sekä palautteen saaminen ja palkitseminen ovat 

tehokkaimpia keinoja käyttäytymisen muuttamisessa (Verplanken 2018). Jos tavoitteena on 

kokonaisvaltaisesti kestävämpi yhteiskunta, käyttäytymisen muutos tarvitaan myös niissä 

yksilöissä, joita kestävyys- ja ympäristöasiat eivät kiinnosta. Heihin täytyy vaikuttaa osittain eri 

keinoilla kuin valmiiksi ympäristömyönteisiin ihmisiin, eli pelkkä tiedon lisääminen ei riitä, eikä 

kuluttajan omankaan sähkönkäyttöprofiilin näyttäminen saa aikaan kuin hetkellisen vähennyksen 

sähkönkulutuksessa (Peschiera ym. 2010). Yleinen valistaminen ja opettaminen eivät tehoa 

yleisöön suuressa mittakaavassa (Verplanken 2018), mutta oikealla hetkellä ja oikeassa 

muodossa tarjottu tieto on tärkeää käyttäytymisen muuttamisessa.  

 

Vihreät asenteet eivät suoraan siirry käyttäytymiseen, osittain sen vuoksi, että kuluttajat eivät tee 

kulutuspäätöksiään pelkästään järkeilyn varassa (Gadenne ym. 2011). Françoise Bartiaux ja Luis 

Alberto Reátegui Salmón (2012) eivät löytäneet yhteyttä (“dominovaikutusta”) 

ympäristöystävällisten käytäntöjen välille belgialaisia kotitalouksia tutkiessaan. Jo valmiiksi 
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ympäristöystävällisesti käyttäytyvät ihmiset olivat kuitenkin avoimempia suurempaan 

ympäristöystävällisyyteen kannustaville neuvoille. Positiivisessa hengessä annettu valistus ohjasi 

ihmisiä jatkamaan jo käyttöön ottamiaan hyviä käytäntöjä. (Bartiaux ja Reátegui Salmón 2012.) 

Toisaalta kokemus ympäristöystävällisistä hankinnoista myös vähentää eri syistä kumpuavia 

epäluuloja niitä kohtaan, eli aikaisemmin vihreitä hankintoja tehneet kuluttajat pitävät niitä 

laadukkaampina, helpompina ja vähemmän leimaavina kuin ne kuluttajat, joille vihreät 

hankinnat ovat vieraita (Tan ym. 2016). 

 

Tuotteet ja palvelut suunnitellaan tietynlaiseen fyysiseen, moraaliseen ja sosiaaliseen 

ympäristöön sopiviksi, ja niiden muotoilussa tehdyt ratkaisut voivat ohjata esimerkiksi 

tietynlaisissa tiloissa tapahtuvaan käyttöön, kuten lastenvaunut, joiden pyörät eivät ole hyvät 

työntämiseen hiekkatiellä mutta sopivat mainiosti ostoskeskusten linoleumilattioille. Tuotteet ja 

palvelut ovat osa sosiaalisten käytäntöjen verkostoa. (Lopes ja Gill 2015.) Näin ollen on 

mahdollista, että hiilijalanjälkitestien tarjoamat elämäntapojen muutosehdotukset voivat tuntua 

hämmentäviltä ja turhauttavilta, jos niihin liittyy ominaisuuksiltaan erilaisia kulutushyödykkeitä 

kuin mitä tekijä omistaa tai käyttää. Sitä paitsi käyttöesineitäkään ei aina katsota pelkän 

käyttöarvon valossa, vaan esimerkiksi autoihin ja niiden käyttöön yhdistetään sekä positiivisia 

että negatiivisia tunteita (Dupont ym. 2019). Ne voivat vaikuttaa halukkuuteen muuttaa tai olla 

muuttamatta liikkumistottumuksia, tai ainakin kehittäjät olettavat näin suunnitelmia tehdessään 

(Maranta ym. 2003).  Kuluttajien myös oletetaan vaativan ennustettavuutta julkisen vallan 

taholta varsinkin sääntelyssä ja infrastruktuurissa (Ryghaug ja Toftaker 2016). Muut 

demografiset tekijät kuin tulotaso eivät selkeästi ennusta hiilijalanjäljen kokoa (Peattie 2010). 

Naiset ovat useammin kuluttajakäyttäytymiseltään vihreitä (Gilg 2005).   
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4.4 Kritiikkiä 

 

Vihreän kuluttajuuden esteiksi nousevat vihreän kuluttajuuden kokeminen vaikeaksi ja halu 

välttää leimautumista normaalina pidetystä poikkeavan elämäntavan edustajaksi. 

Leimautumiseen liittyy myös vihreyden kokeminen ilottomaksi ja saarnaavaksi. Vihreän 

kuluttamisen lisäämisessä tärkeää onkin vihreän elämäntavan valtavirtaistaminen, jotta se 

nähtäisiin yhtenä tavanomaisena vaihtoehtona ilman minkäänlaista leimaa. Toisaalta esteenä voi 

olla välinpitämättömyys kulutuksen vihreyttä kohtaan ja epävarmuus siitä, eroavatko vihreät ja 

tavanomaiset tuotteet toisistaan. (Tan ym. 2016.) Usein korostetaan, että kuluttajat eivät voi 

teoillaan lopulta juurikaan vaikuttaa ja että kuluttajien harteille ei pitäisi laskea taakkaa 

kuluttamisen muuttamisesta kestävämmäksi (esim. Paterson ja Stripple 2010). Ken Peattie 

(2010) kuitenkin huomauttaa, että vihreän kuluttamisen tavat ovat kiinni yksilöstä. Vaikka 

tuottajavastuu on yritysten harteilla ja esimerkiksi elektroniikkatuotteiden valmistajien täytyy 

järjestää tuotteiden kierrätys ja jälleenmyyjien ottaa tuotteet vastaan, on kuluttajien vastuulla 

esimerkiksi toimittaa vanhat laitteensa yrityksille sen sijaan, että he toimisivat helpoimmalla 

mahdollisella tavalla ja heittäisivät ne kotona roskiin (Peattie 2010.) Yksin yhteiskunnan 

rakenteiden ympäristöystävällisyys ei riitä, vaan yhteiskunnan muodostavilla yksilöillä täytyy 

olla mahdollisuus ja halua toimia niiden mukaan, ymmärrys käytäntöjen syistä ja vaikutuksista 

sekä tahtoa vaatia tarpeen vaatiessa rakenteiden muuttamista. 

 

5. Käyttäjärepresentaatiot 

 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, minkälaisia testien ja kokeilujen kehittäjät arvelevat tai ovat 

havainneet käyttäjien olevan. Koska internetissä olevat hiilijalanjälkitestit ovat saatavilla kaikille 

kiinnostuneille, niiden käyttäjäkunta voi olla tiedoiltaan ja taustoiltaan hyvin 

heterogeeninen. Pääluvun 3 lopussa oleva kuvio 1 esittelee kehittäjien, käyttäjien ja testien sekä 

kokeilujen suhdetta. 
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5.1 Käyttäjärepresentaatiot uusien kuluttajille suunnattujen 

energiaratkaisujen yhteydessä 

 

Hiilijalanjälkitestien ja -kokeilujen kehittäjien mielikuvia testien ja kokeilujen käyttäjistä 

kutsutaan käyttäjärepresentaatioiksi. Niistä on varsin vähän aiempaa tutkimusta. Käytän tässä 

vertailukohtana ennen kaikkea älykkäiden sähköverkkojen (joista käytän tässä myös nimitystä 

älyverkko) suunnittelijoiden kuvitelmien ja havaintojen pohjalta luotuja representaatioita 

sähköverkkojen käyttäjistä. Älyverkot sopivat hiilijalanjälkitestien ja -kokeilujen 

vertailukohdaksi, koska niiden keinoin voidaan lisätä käyttäjän tietoisuutta sähkönkulutuksestaan 

sekä tähdätä muutokseen sähkönkäytön tavoissa.   

 

Tarkastelemani viisi suomalaista hiilijalanjälkitestiä ja viisi hiilijalanjäljen pienentämiseen 

tähtäävää kokeilua tarttuvat energiankulutuksen lisäksi myös muihin elintapoihin, kuten 

ruokavalintoihin ja liikkumiseen. Niiden tavoitteena on tehdä käyttäjän nykyiset, totunnaiset 

tavat näkyviksi käyttäjälle itselleen, tarjota vaihtoehtoisia toimintatapoja ja saada aikaan pysyvä 

muutos (Marres 2011). Osallistamista tehdään muun muassa ottamalla kansalaisia mukaan 

suunnitteluprosesseihin (esim. Skjølsvold ja Lindkvist 2015.)  

 

Alessandro Maranta ja kollegat (2003) käyttävät termiä imagined lay person viitatessaan siihen, 

että asiantuntijoiden näkemyksissä tuotteisiin tai toimintoihin on rakennettu sisään mielikuva 

käyttäjästä – tavallisesta ihmisestä eli ei-asiantuntijasta. Käyttäjäoletuksena on siis henkilö, joka 

ei ole välttämättä kovin perehtynyt tuotteiden, palvelujen ja elämäntapojen 

ympäristövaikutuksiin (mm. Maranta ym. 2003, Barnett ym. 2012). Todellisuudessa tietenkin 

tämä ryhmän edustaja saattaa olla esimerkiksi koulutuksensa ansiosta hyvinkin perehtynyt 

kyseessä olevaan aiheeseen – kuvitelma ei olekaan yhden moniulotteisen ihmisen kuva, vaan 

suuresta ihmisjoukosta tiivistetty esimerkki. Kuvitellun tavallisen ihmisen ominaisuuksia 

typistetään usein, eli hänen voidaan ajatella esimerkiksi antavan mielipiteen kaavoitusasiasta 

viranomaisen pyytämällä tavalla, mutta ei vaikkapa osallistuvan mielenosoitukseen tai 

harjoittavan ostoboikottia. Representaatioiden takana ei välttämättä ole tutkimuksen kautta saatu 

tieto kohderyhmästä, vaan käsitys voi olla myös epäsuorista lähteistä hankittu. Aiempien 

tutkimusten mukaan asiantuntijoiden tyypillinen käsitys tavallisesta ihmisestä pohjautuu 
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kuvitelmaan siitä, että ihminen ei tiedä paljonkaan tarkastelun kohteena olevasta asiasta, mutta 

on utelias ja haluaa tietää lisää. (Maranta ym. 2003.) 

 

Käyttäjärepresentaatioiden tuomista osaksi suunniteltavaa teknistä ratkaisua tai palvelua taas 

kutsutaan usein skriptaukseksi, eli suunniteltavaan tuotteeseen sisällytetään sen oletettuja 

käyttötarkoituksia (Akrich 1992, Lewis 2015). Hiilijalanjälkitestien suunnittelijoiden pitää ottaa 

huomioon myös monimutkaisempi todellisuus, kun suunniteltavana ei ole yhden objektin käyttö 

vaan erilaiset elämäntapavaihtoehdot (esimerkiksi huoneistossa on lattialämmitys/ei ole 

lattialämmitystä, asumismuotona on omakotitalo/kerrostalo/muu). Suunnittelija ei suunnittele 

pelkästään laitetta ja sen toimintoja, vaan ennustaa ja luo (tai yrittää luoda) käyttäjän ja hänen 

tarpeensa ja tapansa (Akrich 1992). Tavaroiden kulutuksessa suosimme kertakäyttöistä, 

houkuttelevaa mutta unohtuvaa ja helposti korvattavissa olevaa, ja tällaisiksi esimerkiksi vaatteet 

nykyään pitkälti suunnitellaan. Poisheittämisen ja uuden hankkimisen kulttuuri ei kuitenkaan ole 

väistämätön, koska joissakin tilanteissa ihmiset ovat muun muassa huolellisia sekä jakamis- ja 

oppimishaluisia. (Lopes ja Gill 2015.) Viime vuosina kaupunkikuvaan ilmestyneet, 

jakamistalouteen perustuvat vaatelainaamot ovat yksi esimerkki vaatteiden käytön ja 

omistamisen uudenlaisesta skriptauksesta, jossa yhdistyy toisaalta vaatekappaleiden 

pitkäaikainen käyttö ja toisaalta vaihtelunhalun tyydyttäminen. Kun skripti eli käyttötapa on 

sisällytetty tuotteeseen tai palveluun, käyttäjät oppivat sen ja ryhtyvät toimimaan sen odottamalla 

tavalla.  

 

Pohjatietoa oletetuista käyttäjistä esimerkiksi kokeilua varten voidaan hankkia monella tavalla, 

kuten laajojen kyselyjen, syventävien haastattelujen, teoreettisen tiedon, oletetusta 

käyttäjäkunnasta nousevan erityistarpeen tai kehittäjän henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta. 

Käyttäjiä saatetaan myös kuulla kehitystyön aikana tai palvelua kehittää palautteen pohjalta. On 

viitteitä siitä, että parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi on hyvä yhdistää vähintään kahta 

tiedonhankkimistapaa. (Heiskanen ym. 2013.)  

 

Älyverkkojen kehittämisen yhteydessä on huomattu, että kehittäjillä voi joissain tapauksissa olla 

mielikuva tietynlaisesta käyttäjästä, jolloin kuvaan huonosti sopivat potentiaaliset käyttäjät jäävät 

suunnittelussa ulkopuolelle. Mielikuva saattaa olla niin vahva, että jopa käyttäjien itsensä 
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ilmaisemat toiveet ja tavoitteet jätetään huomiotta. (Skjølsvold ja Lindkvist 2015.) 

Käyttäjärepresentaatioihin ja tekniseen toteutukseen voivat lisäksi vaikuttaa muun muassa 

virallisten määräysten asettamat suuntaviivat ja rajoitteet (Lewis 2015), mikä voi aiheuttaa 

ongelmia. Jos esimerkiksi palvelutaloasumiseen on määritelty tiettyjä huonelämpötilarajoja, voi 

olla, että näitä ei syystä tai toisesta kyseenalaisteta ja etsitä muita vaihtoehtoja.  Toisaalta 

hiilijalanjälkitestit voivat itse olla luomassa käyttäjärepresentaatioita, jos niiden käyttäjistä 

kerätään tietoa ja se on jossakin muodossa käytettävissä vaikkapa hallinnon tai palveluiden 

kehittämistoiminnoissa. Jos testit jäävät irrallisiksi varsinaisesta suunnittelusta, voi pohtia, mikä 

niiden arvo on.  

 

Ratkaisujen kehittäjien näkemys käyttäjistä on usein se, että näiden tiedot ovat puutteelliset ja 

että he ovat huolestuneita ratkaisuihin liittyvistä ongelmista (esim. Barnett ym. 2012, Ryghaug ja 

Toftaker 2016). Käyttäjärepresentaatioiden avulla on tutkittu muun muassa erilaisten teknisten 

laitteiden kehittäjien käsityksiä käyttäjien kokemuksista ja suhteesta teknologioihin, esimerkiksi 

aurinkopaneeleihin (esim. Silvast ym. 2018). Tutkimusta ekologisten jalanjälkitestien 

käyttäjärepresentaatioista on saatavilla vain vähän, joten sovellan tutkielmassani ennen kaikkea 

älykkäiden sähköverkkojen parissa tehtyä tutkimusta käyttäjärepresentaatioista. On kuitenkin 

huomattava, että älyverkkojen kaltaisten teknologioiden ympärille kiinnittyy useita toimijoita, 

joilla kaikilla on oma näkökulmansa loppukäyttäjiin ja näiden tarpeisiin (Silvast ym. 2018).  

 

5.2 Käyttäjärepresentaatioiden mukauttaminen 

hiilijalanjälkitesteihin 

 

Seuraavaksi esittelen älykkäiden sähköverkkojen parissa tehtyä käyttäjärepresentaatioiden 

tutkimusta ja pohdin sen yhtäläisyyksiä hiilijalanjälkitestien ja kokeilujen kehittäjien 

näkemyksiin. Käsitykset ratkaisujen loppukäyttäjistä vaikuttavat toki muuhunkin kuin ratkaisun 

lopulliseen sisältöön tai tekniseen toteutukseen. Jo viestintää ratkaisusta ohjaa ajatus 

kohdeyleisöstä eli se representaatio, joka kehittäjällä loppukäyttäjästä on (Ryghaug ja Toftaker 

2016). Älykkäiden sähkömittareiden (engl. smart meters) yhteydessä tärkeä oletus on, että 

sähkönkulutuksen tarkka seuranta vaikuttaa kulutustottumuksiin (Silvast ym. 2018).  
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Hiilijalanjälkitestien taustalla voi olla ajatus siitä, että testi tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden 

tarkkailla muutosta hiilijalanjäljen koossa ajan kuluessa eikä pelkkää pistemäistä tietoa yhdellä 

testintekohetkellä. Hiilijalanjälkitestien ja kokeilujen saama muoto (esimerkiksi nettisivu, 

matkapuhelinsovellus tai työpaja) voi olla valittu suunnitellun kohderyhmän mukaan. Se voi 

vaikuttaa siihen, ketkä testiin tai kokeiluun tarttuvat. Lisäksi toki tässäkin tapauksessa on 

merkitystä viestinnän sisällöllä ja kanavalla. 

 

Älykkäisiin sähkömittareihin liittyy konfliktien mahdollisuus kotitalouksissa, jos asukkailla on 

erilaisia näkemyksiä sähkön käytöstä (Silvast ym. 2018). Mittareista saatava data ei kuvasta 

kotitalouden jäsenten sähkönkäyttöä yksilöinä, vaan on kuva siitä kompromissista, jonka kodin 

jakaminen muiden yksilöiden kanssa tuottaa. 

 

Hiilijalanjälkitestit saattavat antaa ainakin kahdella tavalla epätarkan kuvan tekijänsä 

kulutustottumuksista. Sähkönkäyttöön, liikkumiseen ja ruokahävikkiin muiden kulutusmuotojen 

ohella vaikuttavat kaikkien kotitaloudessa asuvien tavat. Testin tekijä joutuu valitsemaan 

vastaustapansa. Hän voi vastata vain omien tekojensa mukaisesti, mikä saattaa antaa liian hyvän 

(tai huonon!) vaikutelman koko kotitaloudesta tai arvioida kaikkien kotitalouden jäsenten 

käyttäytymistä, mikä saattaa hämärtää kuvaa testin tehneen yksilön motivaatiosta. 

 

Testit joutuvat tasapainoilemaan laajan saavutettavuuden ja täsmällisten vastausten ja vinkkien 

antamisen välillä. Minkä tahansa kokonaisuuden luoja (tekstin, teknologian tai tämän tutkielman 

tapauksessa testin) määrittelee suunnitteluprosessissa käyttäjäkunnan, jolle kokonaisuus on 

suunnattu (Throndsen 2017).  Internetissä saatavilla olevat testit tavoittavat laajan kirjon uteliaita 

käyttäjiä, joiden lähtökohdat, motivaatiotasot ja mahdollisuudet muutosten tekemiseen ovat 

erilaisia. Kohdeyleisö ei välttämättä olekaan kokonaan se, jota laatija on ajatellut. Samanlaisesta 

tilanteesta aiheutuvista ongelmista mainitsevat Antti Silvast ja kollegat (2018) älykkäiden 

sähköverkkojen yhteydessä. 

 

Käyttäjärepresentaatioihin luodaan useimmiten kuvaa varsin rationaalisesta käyttäjästä. Niistä 

puuttuu toisinaan oletus sellaisista henkilöistä, jotka suhtautuvat uusiin ratkaisuihin epäluuloisesti. 
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Kehittäjien tulisi tarkistaa ajoittain käsityksiään palvelujen käyttäjistä, kun esimerkiksi teknologiat 

muuttuvat ja tulevat tutummiksi suuremmalle joukolle tavallisia ihmisiä. Erilaisissa ympäristöissä 

toimivia käyttäjiä tulisi tarkastella työkalujen kehittämisen yhteydessä. (Silvast ym. 2018.)  

 

Työn loppuosassa tarkastelemieni testien ja kokeilujen lähtökohtana on se, että yksilö muuttaa 

omaa käyttäytymistään, mutta niiden kautta voisi saada arvokasta tietoa myös yhteiskunnan 

ohjausta, esimerkiksi verosuunnittelua, varten. Hiilijalanjälkitesteissä tärkeitä eivät ole vain 

kuluttajan saamat tulokset, vaan myös toimenpide-ehdotukset, joita testit antavat. Voidaan 

kenties sanoa, että toimenpidesuosituksissa käyttäjän kuvittelu saa tärkeämmän roolin kuin itse 

testissä. Käyttäjän odotetaan tekevän jotain eri tavalla kuin ennen, ja siitä hänen pitäisi saada 

jotakin, todennäköisesti taloudellista hyötyä (Throndsen 2017). Havainnot todellisista käyttäjistä 

kuitenkin kertovat, että heidän on vaikeaa muuttaa sähkönkulutustapojaan, koska niitä säätelee 

osittain elämäntapojen kokonaisuus (työssäkäynti, harrastukset ja niin edelleen) (Throndsen 

2017). On havaittu, että hiilijalanjälkitesteissä käyttäjät arvostavat usein nopeutta ja 

helppokäyttöisyyttä. Siksi testeissä käytetään usein keskiarvolukuja sen sijaan, että vaadittaisiin 

tarkkoja vastauksia esimerkiksi sähkönkäytöstä kilowattitunteina tai ruokahävikistä poisheitetyn 

ruoan grammamäärinä. Käyttäjien asettumista suhteessa keskiarvoon tarkastellaan sellaisilla 

kysymyksillä kuin “heitätkö usein ruokaa roskiin?”. (Eden 2013.) Niihin on nopeaa vastata, 

mutta ne eivät välttämättä anna testin käyttäjälle konkreettista kuvaa omasta toiminnastaan. 

Lisäksi kansainvälinen vertailu hiilijalanjäljen koosta jää puuttumaan (Eden 2013). Tähän voi 

kuitenkin vastata näyttämällä käyttäjälle vaikkapa hiilijalanjäljen koon, johon jokaisen testin 

tekijän tulisi pyrkiä. Voisi sanoa, että oletus nopeuden ja helppouden vaatimuksesta näyttää 

testin käyttäjät laiskoina eikä erityisen kiinnostuneina, mutta toisaalta sen voi myös nähdä haluna 

laatia testi houkuttelevaksi ja käyttökelpoiseksi niillekin käyttäjille, joilla ei ole syystä tai toisesta 

mahdollisuutta antaa kovin tarkkoja tietoja.  

 

Uusien ratkaisujen, kuten aurinkopaneelien, ensimmäisiä käyttäjiä voi pitää tienraivaajina, joita 

totunnaisia ratkaisuja korkeammat kustannukset ja alkuvaiheen tekniset ongelmat eivät häiritse. 

Niiden leviäminen laajemman yleisön käyttöön vaatii kuitenkin sitä, että esimerkiksi 

kustannukset pienenevät lähemmäs perinteisten ratkaisujen tasoa. Uusien ratkaisujen 

valtavirtaistuessa myös käyttäjäkunta muuttuu, eivätkä kuvitellut käyttäjäryhmät ja niiden 
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ominaisuudet ole pysyviä. (Ryghaug ja Toftaker 2016.) Toisinaan julkisten hankkeiden, 

esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisen, yhteydessä “tavallisten ihmisten” eli suuren yleisön 

oletetaan lähtökohtaisesti suhtautuvan vastahakoisesti, ja siksi osallistaminen ja viestintäsisällöt 

suunnitellaan tältä pohjalta (Barnett ym. 2012). 

 

6. Aineisto ja menetelmät 

 

Aineistossani on viisi hiilijalanjälkitestiä ja viisi kokeilua. Kahteen kokeiluista sisältyy 

hiilijalanjälkitesti, mutta käsittelen niitä ensisijaisesti kokeiluina. Ne tähtäävät samaan kuin 

hiilijalanjälkitestit, eli ympäristötietoisuuden lisäämiseen ja käyttäytymisen muutokseen. 

Kuvailen kutakin testiä ja kokeilua tarkemmin luvussa 6.3 taulukossa 1. Haastattelemieni 

asiantuntijoiden mukaan heidän kokeiluissaan heräteltiin osallistujia omaksumaan uusia, 

ympäristöystävällisempiä toimintatapoja tai kiinnostuneille tarjottiin helppokäyttöinen 

tiedonhakukanava. Erotan tässä tutkielmassa hiilijalanjälkitestit kokeiluista, sillä jälkimmäisissä 

ei ollut lainkaan tarjolla jalanjälkitestiä, tai testin merkitys oli kehittäjän näkökulmasta pieni. 

Toisaalta kaikki tarkastelemani testit tarjosivat myös “lisäosia”, joiden avulla käyttäjiä 

opastettiin vähäpäästöisemmän elämän alkuun. Aineiston käsittelyssä etsin tutkimuskysymysteni 

mukaisesti vastauksia kysymyksiin siitä, millaisia kehittäjät mieltävät kuluttajien olevan, ja 

miten kuluttajia on parasta ohjata kestäviä elämäntapoja kohti. 

 

6.1 Aineiston kuvailu ja valinta 

 

Haastatteluaineistoni muodostuu kymmenestä asiantuntijahaastattelusta. Yhteensä haastateltavia 

oli kaksitoista, sillä kahteen haastatteluun osallistui kaksi haastateltavaa. Käsittelen kuitenkin 

näitäkin haastatteluja yhtenä haastatteluna, sillä enimmäkseen tarkensivat toistensa vastauksia 

sen sijaan, että olisivat antaneet omat, erilliset vastauksensa.  Aineiston kannalta ei ole kovin 

suurta käytännön merkitystä sillä, olivatko kehittäjät olleet kehittämässä hiilijalanjälkitestiä vai 
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kokeilua, koska haastatteluissa käsitellyt aiheet ja kysymykset olivat samat. Lisäksi tarkastelen 

kehittäjien näkemyksiä ja tavoitteita enkä testien ja kokeilujen sisältöjä, joten testien ja 

kokeilujen muodon yksityiskohtaiseen vertailuun ei ole tarvetta.  

 

Valitsin haastateltavikseni testien ja kokeilujen kehittäjät, sillä halusin muodostaa kuvaa siitä, 

mihin suuntaan yksilöiden tiedollinen ohjaaminen on tästä näkökulmasta kehittymässä. 

Hiilijalanjälkitestit ja kulutuksen ohjaamisen tarve ilmastonäkökulmasta ovat uusi ilmiö, ja tässä 

tutkielmassa halusin selvittää nimenomaan asiantuntijoiden näkökulmaa. He voivat saamansa 

palautteen ja yleisen perehtyneisyytensä pohjalta valaista sekä sitä, mikä toimii ja mikä ei, että 

sitä, kuinka suuria ilmastovaikutuksia yksilöiden teoilla on. Vaikka tavallisia ihmisiä 

haastattelemalla olisin voinut saada selville sitä, mitä he ovat valmiita tekemään, 

asiantuntijahaastattelujen myötä sain kuvan kehittäjien kuluttajia koskevista käsityksistä ja siitä, 

millainen ympäristö Suomi on testien kannalta. Gradun puitteissa haastateltavien joukko jää 

väkisinkin varsin pieneksi, ja asiantuntijoita haastattelemalla nojaudun haastateltavieni 

asiantuntemukseen, sillä heillä on laaja kokemuspohja energiatietoisten toimintatapojen 

juurruttamisesta suomalaisten keskuuteen erilaisten viestinnällisten kampanjoiden keinoin. 

Halusin asiantuntijoilta nimenomaan näkemystä siihen, minkälaisen ohjauksen he ovat 

havainneet toimivaksi omassa työssään ja kenellä pitäisi olla ohjausvastuu kestävämmän ja 

ympäristöystävällisemmän elämäntavan aikaansaamiseksi Suomessa. 

Käytin aineistonkeruussa siis harkinnanvaraista otantaa, jossa valitsin haastateltavat sen 

perusteella, että he työskentelivät testien tai kokeilujen parissa. Heillä oli arvioni mukaan paras 

tieto aiheesta, jonka tiimoilta heitä haastattelin (ks. Eskola ja Suoranta 1998, 16). Etsin ensin 

testit ja kokeilut (tästä tarkemmin kappaleissa 6.3 ja 6.4) ja otin yhteyttä niiden kehittäjiin, koska 

he tuntevat kehittämänsä testin tai kokeilun perinpohjaisesti ja työskentelevät ainakin sen kautta 

kuluttajien ohjaamisen parissa. Haastateltavat esiintyivät organisaatioidensa edustajina, eikä 

heitä mainita nimeltä tutkielmassa. Mukana oli niin julkisen sektorin toimijoita kuin yrityksiäkin. 

Organisaatiot on lueteltu luvun 6.3 taulukossa 1. Jätin tutkielmasta pois testien käyttämien 

hiilijalanjäljen laskentaperusteiden tarkastelun, koska tarkoituksena oli keskittyä testien ja 

kokeilujen aikaansaamaan vaikutukseen. Lisäksi laskentaperusteita on tutkittu kattavammin kuin 

kehittäjien tavoitteita testeille ja niiden roolille muutoksen mahdollistajana.  
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6.2 Haastateltavat 

 

Haastattelemani asiantuntijat ovat hiilijalanjälkitestien ja kulutuksen vähentämiseen tai 

hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien kokeilujen kehittäjiä ja ylläpitäjiä. Taustamateriaalina 

minulla ovat testit ja kokeilut, joihin haastattelut liittyvät. Koska tässä tutkielmassa 

kiinnostuksen kohteena ovat kehittäjien näkemykset testien käyttäjistä ja heille tarjotuista 

ratkaisuista käyttäjäkokemuksen sijaan, en tarkastele testien ja kokeilujen teknisiä tai 

rakenteellisia ominaisuuksia.  

Etsin asiantuntijat haastateltavikseni kuitenkin kokeilujen ja testien perusteella.  Valikoin 

haastateltavat siten, että hain Google-hakukoneella testejä ja kokeiluja hakutermeillä 

”hiilijalanjälkilaskuri”, ”hiilijalanjälkitesti” ja ”hiilijalanjälki testi”. Näin löysin yhdeksän testiä 

ja kokeilua, ja lisäksi yksi kokeilu valikoitui mukaan, kun osallistuin avoimeen, helsinkiläisille 

suunnattuun kestävän kaupunkikehityksen Carbon Neutral Me -hankkeen työpajaan syksyllä 

2018. Valinnan perusteena oli ottaa tarkasteluun ne testit ja kokeilut, jotka nousivat Internetin 

hakutuloksissa ensimmäisiksi sen vuoksi, että ne tavoittavat todennäköisesti suuremman yleisön 

kuin vaikeammin löydettävät.  
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Taulukko 1. Tutkielmassa haastateltujen henkilöiden edustamat organisaatiot ja asemat niissä sekä testien ja 

kokeilujen nimet ja kuvaukset. Jos haastateltavia oli kaksi, tämä mainitaan haastateltavia koskevassa sarakkeessa. 

V-sarake ilmaisee testin tai kokeilun kehittämisen vaihetta haastattelujen teon aikaan: k = kehitteillä, m = 

meneillään ja käytettävissä. Vanhentuneet (v) tapaukset on selitetty tarkemmin tekstissä. 
 

Haastateltavan 
organisaatio  

Testin tai kokeilun nimi ja kuvaus V 

Testit 

Sitra Elämäntapatesti. Selainpohjainen, kevyt hiilijalanjälkitesti. Tarjoaa sata vinkkiä 
elämäntapojen muuttamiseksi. Vinkit on jaettu vaikutustensa mukaan pieniin, keskisuuriin 
ja suuriin. Riippuu käyttäjän tuloksista, missä järjestyksessä vinkit aukeavat selattaviksi. 

m 

Suomen ympäristökeskus Ilmastodieetti. Selainpohjainen työkalu oman hiilijalanjäljen laskemiseksi. Vinkkejä oman 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vinkit kohdentuvat vastausten perusteella. 

m 

Spark Sustainability Carbon Donut. Hiilijalanjälkilaskuri. Viestii käyttäjälle visuaalisesti hänen valintojensa 
hiilijalanjälkivaikutuksista sekä laajemman yhteisön valintojen yhteisvaikutuksista. 
Keskeistä positiivinen ote ja kokonaiskuvan luominen.  

m 

Clonet OpenCO2.net. Selainpohjainen, avoin hiilijalanjälkialusta ja -testi. Monenlaisten tuotteiden 
ja palveluiden päästökertoimia ja hiilijalanjälkiä. Käyttäjät voivat vertailla tuotteita ja 
palveluita.  

m 

Valonia  Pieniä tekoja. Osa kestävän kuluttamisen viestintähanketta, jonka yhtenä tärkeänä 
tavoitteena oli kuluttajien aktivoiminen ja kannustaminen. Tekijä ilmoitti sitoutuvansa 
joihinkin tekoihin, ja tuloksena kerrottiin, kuinka paljon hiilijalanjälki pieneni niiden 
ansiosta. Käytössä vuosina 2011-2016. 

v 

Kokeilut (osaan kokeiluista sisältyy myös testi) 

Forum Virium Carbon Neutral Me. Kehitetään hiilijalanjäljen pienentämisen kannalta hyviin valintoihin 
ohjaavaa palvelua olemassa olevia datalähteitä hyödyntäen. 

m 

Useless Company  
(kaksi haastateltavaa) 

Useless. Matkapuhelinsovellus, joka ohjaa kuluttajaa jättämään ostamatta sekä 
sijoittamaan säästyneen summan ympäristömyönteisiin kohteisiin. Käytetään 
ostopäätöksen tekohetkellä. 

k 

Kokeilun paikka -kokeilu Ekovauva. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyvä tekoälyä hyödyntävä chatbot. Bottiin 
syötetään tavallisten ihmisten esittämiä ympäristöaiheisia kysymyksiä, ja niihin pyydettyjä 
asiantuntijavastauksia.  

k 

Natural Step Kotihiili. Helsingin kaupungin Fiksu Kalasatama -kokeiluympäristöön kuulunut kokeilu. 
Kotihiili teki osallistujille näkyväksi kestävämpien elämäntapojen noudattamisen keinoja 
yksilöllisellä otteella. 

v 

HSY:n Ilmastoinfo  
(kaksi haastateltavaa) 

Ilmastotreeni ja Climate Match. Ilmastotreeni: Henkilökohtainen, kirjemuotoinen 
valmennus ilmastoystävällisempään elämäntapaan neljän osa-alueen kautta. Osa-alueet 
ovat ruoka, energia, liikkuminen ja muu kulutus. Valmennuskirjeissä annetaan vinkkejä 
kulutuksen vähentämiseksi kotona. Sivustolla myös hiilijalanjälkitesti. Ilmastoinfo jalkautuu 
myös tapahtumiin. 
 
Climate Match: kevyt mutta oikeisiin laskelmiin perustuva, Tinderin tyyliin toteutettu testi. 
Kohderyhmänä erityisesti opiskelijat. Jalkautettu ihmisten pariin siten, että testiä on menty 
teettämään festivaaleille ja muihin tapahtumiin. 

m 
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6.3 Yhteydenotot ja haastattelut 

 

Otin sähköpostitse yhteyttä asiantuntijoihin, joita toivoin haastateltavikseni. 

Osallistumisprosentti oli erinomainen: kaikki kutsumani asiantuntijat suostuivat heti 

haastatteluun. Haastattelukutsun runko on tutkielman liitteenä 15. Kaikista testeistä ja kokeiluista 

seitsemän oli käytettävissä ja meneillään ja kaksi oli kehitteillä (ks. taulukko 1). Haastatteluista 

sopiessani kävi ilmi, että yksi verkosta löytämistäni testeistä oli vanhentunut ja sen ylläpito 

lopetettu, vaikka se oli edelleen tehtävissä verkossa. Testin laatijatahot enää olleet 

tavoitettavissa. Tavoitin henkilön, joka oli ollut projektipäällikkö siinä projektissa, jossa testi oli 

laadittu. Hän ei kertomansa mukaan ollut ollut projektissa sellaisessa roolissa, että olisi voinut 

kertoa siitä enemmän, mutta hän tarjoutui puhumaan aikaisemman hiilijalanjälkitestin 

kehitysprosessista, jonka kulkuun oli perehtynyt tarkemmin. Tämä testi ei enää ole saatavilla, 

mutta koska varsinainen aineistoni on kehittäjien näkemykset eivätkä itse testit, haastattelu sopi 

osaksi aineistoani. Myös yksi kokeiluista oli jo ohi haastattelujen teon aikaan, mutta se nousi 

esiin hakutuloksissa. 

 

Toteutin ensimmäisen haastattelun 2.11.2018 ja viimeisen 11.1.2019. Lyhyin haastattelu kesti 24 

minuuttia ja pisin 58 minuuttia, ja haastatteluista litteroitua tekstiä kertyi 54 sivua. Haastattelun 

kestoon ei juuri vaikuttanut se, oliko haastateltavia yksi vai kaksi: haastatteluista lyhyin oli 

parihaastattelu, ja pisin oli yksilöhaastattelu. Kuusi haastattelua tehtiin kasvotusten ja neljä 

puhelimitse. Kasvotusten tehdyistä haastatteluista kolme tehtiin kahviloissa haastateltujen 

ehdotuksesta. Kahvila on tilana puolijulkinen, mutta paikaksi etsittiin mahdollisimman 

rauhallinen pöytä. Kaksi haastattelua toteutettiin haastateltavien työpaikalla ja yksi yliopiston 

kirjaston ryhmätyöhuoneessa, joka varattiin haastattelukäyttöön. 

Aineistonkeruumenetelmäni oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Olisin voinut kerätä aineiston 

myös lomaketutkimuksena, mutta halusin mahdollisuuden tehdä tarvittaessa tarkentavia 

kysymyksiä. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa on olemassa valmiiksi mietittyjen 

 
5 Sain kutsun hahmotelman alun perin toiselta ohjaajaltani, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen 

yliopistotutkija Nina Kahmalta työskennellessäni Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energy Conscious Consumers -

projektissa kesällä 2018. Muokkasin runkoa tarpeen mukaan jokaista eri organisaatiota varten. 
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kysymysten muodostama haastattelurunko, jonka mukaan haastattelussa edetään. Kaikilta 

haastateltavilta ei kuitenkaan välttämättä kysytä kaikkia kysymyksiä, tai niitä kysytään eri 

järjestyksessä. (Eskola ja Suoranta 1998, 86.) Osassa omia haastatteluitani kävi niin, että 

haastateltavat sivusivat joidenkin kysymysten teemoja jo ennen kuin ehdin kysyä niitä, jolloin 

käytin kysymysrunkoani lähinnä muistilistana, josta tarkistin, että kaikki haluamani aiheet 

tulevat riittävässä määrin käsiteltyä. Kysymykset jakaantuivat kolmeen teemaan, jotka 

käsittelivät testiä tai kokeilua taustoineen, testin tai kokeilun havaittuja tai oletettuja käyttäjiä 

sekä haastateltavan näkemyksiä kuluttajien ohjaamisesta yleisesti. Haastattelukysymykset ovat 

tutkielman liitteenä (liite 2). Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne sanatarkasti.  

Kehitin kysymykset itse, enkä testannut niiden toimivuutta ennen varsinaisten haastattelujen 

keräämistä, toisin kuin esimerkiksi Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998, 88-89) kehottavat.  

Kysymykset osoittautuivat haastatteluissa toimiviksi ja haastattelurunko pysyi lähes samana 

kaikissa haastatteluissa, lukuun ottamatta sitä, että kahden ensimmäisen haastattelun jälkeen 

lisäsin kysymyspatteriini vielä kolme kysymystä kuluttajien ohjaamisesta yleisellä tasolla. 

Kysymysten lisäämisen tarve nousi siitä, että ensimmäisissä haastatteluissa haastateltavat 

puhuivat spontaanisti näistä aiheista ja halusin varmistaa, että teemat nousevat esille kaikissa 

haastatteluissa. Haastattelut ovat vaativa aineistonkeruumenetelmä, jossa kokemattomuudestani 

haastattelijana voi olla haittaa. Motivaationi menetelmän käyttöön oli tilaisuus opetteluun, jonka 

gradun luonne harjoitustyönä tarjosi. 

6.4 Aineiston analysointi 

 

Työtäni ohjaa ja rajaa viitekehyksenä vihreän kuluttajuuden käsite, jonka esittelen luvussa 4. 

Näin ollen analyysiäni ei voi pitää aineistolähtöisenä. Se ei kuitenkaan ole voimakkaan 

teorialähtöinen, koska en perusta analyysiani valmiille kategorioille, vaan katson, mitä 

aineistosta nousee. Analyysini on siis luonteeltaan teoriaohjaavaa. (Ks. Tuomi ja Sarajärvi 2018, 

122-134.) 

Analyysimetodikseni valitsin sisällönanalyysin, koska tavoitteeni on muodostaa käsitystä siitä, 

minkälaisia mahdollisuuksia asiantuntijat näkevät hiilijalanjälkitesteillä ja kokeiluilla olevan 
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yhteiskunnan muuttamiseksi kestävämmäksi ympäristöasioiden suhteen. Sisällönanalyysissa 

huomio kiinnitetään tekstin tai puheen merkityssisältöihin eikä tekstin tai puheen tuottamisen 

tapoihin eli merkitysten luomiseen (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 117). Pyrin analyysissani 

tunnistamaan aineistosta toistuvia teemoja (ks. alempana).  

Sisällönanalyysin tekoon on laadullisissa tutkimuksissa ja oppaissa lukuisa määrä kuvauksia 

(esim. Bazeley 2013, Tuomi ja Sarajärvi 2018). Seuraan tässä tutkielmassa kuitenkin Tuomen ja 

Sarajärven (2018, 123) ohjetta, jonka mukaan aluksi valitaan se sisältö, joka juuri tässä 

aineistossa kiinnostaa. Valintaani ohjaavat ensinnäkin tutkimuskysymykseni. Lisäsuuntaa 

tarkemmalle analyysille antavat laajat teemat, jotka nousivat selkeästi esiin jo haastatteluissa tai 

viimeistään kahdella ensimmäisellä litteroitujen haastattelujen lukukierroksella. Teemojen 

tunnistamisen jälkeen on vuorossa analyysille olennaisten kohtien valinta ja merkintä sekä 

aineiston luokittelu, teemoittelu ja tyypittely (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 123). 

Tähän tutkielmaan sisällönanalyysi sopii myös sen vuoksi, että sisällönanalyysi ei menetelmänä 

kiinnity mihinkään yksittäiseen teoriaan tai epistemologiaan, vaan siihen voi soveltaa 

monentyyppisiä lähtökohtia (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 103). Tutkielma tuottaa tilannekuvan siitä, 

minkälaisia piirteitä asiantuntijat näkevät suomalaisissa kuluttajina ja kuinka toivottuja tapoja 

voisi vahvistaa.  

Litteroidusta haastatteluaineistosta aloitin teemojen etsimisen lukemalla haastatteluja läpi ja 

muodostamalla niistä ensin yleiskuvan. Kirjasin muistiin aineistosta selkeästi nousevia laajoja 

teemoja ja toistin vielä läpiluvun nähdäkseni, nousisiko uudella lukukierroksella ensimmäisellä 

kerralla havaitsematta jääneitä teemoja. Tämän karkean jaottelun tehtyäni otin käyttöön Atlas.ti-

analyysiohjelman, jonka avulla jaoin laajat teemat pienempiin yksiköihin eli koodeihin.  

Koodaus tapahtuu Pat Bazeleyn (2013, 126) mukaan yleensä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa halutut tekstijaksot nimetään siten, että koodi kuvaa sisältöä ja helpottaa jakson 

löytämistä uudestaan, ja toisen vaiheen koodit etääntyvät itse tekstistä ja liittyvät enemmänkin 

tulkintaan (Bazeley 2013, 125-126). Koodit ovat harvoin laadullisessa tutkimuksessa valmiina, 

kun koodaaminen aloitetaan. Yleensä ne muodostetaan analysoitavan tekstin pohjalta. (Eskola ja 

Suoranta 1998, 154-159.) Näin oli tämänkin tutkielman tapauksessa. Käyttämäni koodit nousivat 

tekstistä, ja palvelivat näin sekä jäsentämistä että tekstin sisällön hahmottamista. Koodit ovat 

aineiston järjestämisen tapa, ja ne voivat työn edetessä muuttua (Bazeley 2013, 126). Muutos 
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tapahtuu varsinkin ensimmäisen ja toisen vaiheen välissä, ja toisaalta kannattaa pyrkiä 

mieluummin riittävään kuin täydelliseen koodaukseen, koska uusia luokittelutapoja voisi keksiä 

aineistosta kuin aineistosta loputtomiin (Eskola ja Suoranta 1998, 157).  

Luin ensin haastattelut läpi keskittymättä vielä yksittäisiin avainsanoihin saadakseni yleiskuvan 

siitä, minkälaisiin asioihin haastateltavani erityisesti kiinnittivät huomiota. Toistin vielä 

läpiluvun varmistuakseni ensimmäisten mielikuvieni paikkansapitävyydestä. Ensimmäisten 

lukukertojen pohjalta haastatteluista nousi esille kolme teemaa. Kuten jo mainitsinkin, 

käyttämäni analysointimenetelmä oli teoriaohjaava (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 133), sillä vaikka 

en käyttänyt valmiita, teorialähteissä esitettyjä teemoja, minulla oli kuitenkin tulkintaani ohjaava, 

aiempaan tutkimukseen pohjautuva käsitys siitä, mitä haastatteluista voisi käydä ilmi. Tämä 

käsitys oli ohjannut jossakin määrin jo haastateltaville esittämieni kysymysten laadintaa.  

Ensimmäisten, suuntaa antavien lukukertojen jälkeen vuorossa oli syventyminen haastattelujen 

pienempiin piirteisiin. Näin löysin laajoihin teemoihin vivahteita. En rajoittanut mukaan 

ottamiani katkelmia pelkästään niihin, jotka sopivat aiemmin löytämiini teemoihin. Tässä 

tarkemman lukemisen vaiheessa löysinkin vielä yhden teeman, joka ei ollut osunut silmään 

kahdella ensimmäisellä lukukierroksella. Viimeisessä vaiheessa kävin vielä läpi löytämäni sanat 

ja katkelmat eli koodit, ja yhdistelin yksittäisiä koodeja suuremmaksi kokonaisuudeksi. 

Koodausvaiheessa käytin apuna atlas.ti-ohjelmaa, jolla oli varsin vaivatonta tarkastella 

koodattujen katkelmien sisältöä ja yhdistellä ja jakaa koodeja.  

7. Tulokset ja niiden tarkastelu 

 

7.1 Käsitykset kuluttajista 

 

Tässä alaluvussa keskityn haastateltavieni näkemyksiin hiilijalanjälkitestien ja -kokeiluiden 

kohderyhmistä. Tarkastelen sitä, minkälaisia käyttäjiä haastateltavani ovat havainneet tai 

olettavat testillään tai kokeilullaan olevan. Tärkein tarkastelukohteeni on haastateltavieni 

näkemys kuluttajien kiinnostuksesta ja perehtyneisyydestä ilmastoasioihin, sillä se vaikuttaa 

siihen, kuinka testit ja kokeilut saavuttavat ihmisiä, ja siihen, onko vinkit, neuvot ja muut 
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kannustimet laadittu mahdollisimman tehokkaiksi. Lisäksi erittelen käyttäjiin liittyviä 

demografisia piirteitä. Tarkastelun pohjana on ensimmäinen tutkimuskysymykseni, joka 

käsittelee kehittäjien käsityksiä kuluttajista. 

 

Haastattelujen perusteella haastattelemani asiantuntijat tunnistivat kolme kuluttajaryhmää, jotka 

saattaa erottaa toisistaan sen perusteella, kuinka ilmastoasioihin perehtyneitä niiden edustajat 

ovat. Tässä yhteydessä on syytä puhua ilmastoasioista ennemmin kuin ympäristöasioista, sillä 

haastateltavani käsittelivät aihetta nimenomaan ilmastonäkökulmasta. Yksi tai useampi näistä 

ryhmistä nousi esille yhteensä kuudessa haastattelussa. Nimesin ryhmät tietojen ja kiinnostuksen 

tason perusteella ilmastoaloittelijoiksi, ilmastokiinnostuneiksi ja ilmastotietoisiksi. Erittelen 

näiden ryhmien tavoitettavuutta, oppimishalukkuutta ja lähtökohtaista tiedontasoa taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Aineistosta tunnistettujen, ilmastokysymyksiin eritasoisesti perehtyneiden ryhmien ominaisuuksia 
suhteessa tekijöihin, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin parantaa ryhmien ilmastoymmärrystä. 

 

Ryhmä Tavoitettavuus 
testien ja kokeilujen 
kautta 

Halu oppia lisää 
ilmastoasioista 

Tiedon lähtötaso 

Ilmastoaloittelijat 
 

huono vaihteleva matala 

Ilmastokiinnostuneet 
 

hyvä suuri vaihteleva 

Ilmastotietoiset 
 

hyvä suuri korkea 

 

 

Eniten kohdentamistyötä asiantuntijoilta vaativat ilmastoaloittelijat, eli ne, jotka eivät tiedä 

paljon ilmastoasioista eivätkä ole niistä välttämättä kovin kiinnostuneitakaan. Heissä on 

kuitenkin suuri muutospotentiaali. Erot ilmastoaloittelijoiden ja ilmastokiinnostuneiden välillä 

vaativat testien ja kokeilujen kehittäjiltä tasapainoilua. Jälkimmäinen ryhmä on paitsi innokas 

tekemään testejä ja osallistumaan kokeiluihin, myös hyvin perillä tavallisimmista keinoista oman 

toiminnan parantamiseksi, ja yleensä jo tehnytkin niitä. Ilmastoaloittelijoita saattaa taas olla 

vaikeampi houkutella mukaan ja heille on haastateltavieni mukaan hyvä tarjota helppoja, pieniä 

muutoksia. Siten heille voidaan luoda tunnetta, että ilmastoystävällisemmän elämäntavan 

omaksuminen ei välttämättä ole pelkästään vaikeaa. Testien ja kokeilujen kautta heille on myös 

kätevää jakaa perustietoa esimerkiksi ruoka- ja energiavalintojen ilmastovaikutuksista. 

Ilmastotietoisia osallistujia perusasioiden pyörittely sen sijaan usein turhauttaa. Sen vuoksi 
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mahdollisuus räätälöintiin ja monen tasoisten muutosten käsittely on tärkeää vaikutusten 

tehostamiseksi. 

 

Ilmastokiinnostuneiden määrää voi kasvattaa nostamalla ilmastoasioita kevyellä otteella esille 

arjessa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kasvavaan kiinnostuneiden ryhmään kuuluu muun 

muassa ilmastoahdistuksesta kärsiviä, jotka miettivät, mitä he voisivat omassa elämässään tehdä 

ympäristön hyväksi. He ovat saattaneet havahtua johonkin yksittäiseen, mediassa esillä olevaan 

ympäristöongelmaan. Heihin kuuluu myös niitä, jotka vasta heräilevät pohtimaan, pitäisikö 

heidän itsensäkin tarttua jollain lailla ympäristöongelmiin. Ilmastokiinnostuneille on hyvä tarjota 

konkreettisia tekoja, joilla he voivat vaikuttaa. Osa haastateltavista tosin toi esiin huolen, että 

toimintavaihtoehtoja ei välttämättä ole vielä tällä hetkellä tarpeeksi tarjolla.  

 

Täysin ilmastoasioista piittaamattomia kuluttajia ei haastatteluissa juuri käsitelty. He ovatkin 

tämän tutkielman aiheen ulkopuolella, sillä hiilijalanjälkitestin tekeminen tai kokeiluun 

osallistuminen edellyttää ainakin jonkinlaista uteliaisuutta aihetta kohtaan. Yhdessä 

haastattelussa tosin mainittiin, että mukaan saattaa houkuttaa myös mahdollisuus osallistua 

uuden asian luomiseen, eikä ensisijaisesti kiinnostus ilmastoasioita kohtaan. 

 

Vain osassa testejä ja kokeiluja oli seurattu käyttäjiä koskevia taustatietoja, kuten ikää ja 

sukupuolta. Lisäksi osa oli vasta kehitysasteella, ja joissakin osallistujamäärä oli ollut pieni. Oli 

kuitenkin havaittu, että kiinnostuneimpia olivat naiset ja nuoret aikuiset, eli noin 18-44-vuotiaat. 

Niissä testeissä, joita oli levitetty pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ei mainittu olevan suuria 

eroja kaupungissa tai maaseudulla asuvien käyttäjien välillä.  

 

7.2 Kuluttajien ohjaaminen 

 

Tässä alaluvussa keskityn toisen tutkimuskysymykseni mukaisesti tarkastelemaan sitä, millä 

tavoilla testin kehittäjien mielestä kuluttajia voi parhaiten ohjata kohti kestävämpiä 

elämäntapoja. Teemojen hahmottelun kautta pääsin kiinni siihen, minkälaisten sisältöjen avulla 

haastateltavieni mielestä kannatti ohjata kuluttajia kohti ympäristöystävällisempää elämää. 
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Löysin aineistostani neljä teemaa – henkilökohtaisuus, elämänvalinnat, valintojen suhteellinen 

merkitys ja trendikkyys (kuvio 2). Henkilökohtaisuus ja elämänvalinnat ovat lähellä toisiaan, 

mutta elämänvalinnat-teeman alle asettuu pohdintaa siitä, minkälaisia rajoituksia ja 

mahdollisuuksia esimerkiksi asuinpaikka tai asumismuoto aiheuttavat, kun taas 

henkilökohtaisuus-teeman alla tarkastelen yksilön tarvitsemaa apua ja sitä, minkälaista suoraa 

hyötyä hän voi saada itselleen hiilijalanjälkensä pienentämisen yhteydessä. Seuraavissa 

kappaleissa erittelen teemoihin sisältyviä aihepiirejä. 

 

 

 

Kuvio 2. Haastatteluista löytyneet, kuluttajien ohjaamiseen liittyvät teemat. 

 

7.2.1 Henkilökohtaisuus 

 

Kaikki haastatellut pitivät henkilökohtaisuutta toimivana keinona ympäristöystävällisempiin 

elämäntapoihin ohjaamisessa, mikä sopii aiempien tutkimusten tuloksiin (ks. Büchs ym. 2018, 

Franz ja Papyrakis 2011, West ym. 2016). Henkilökohtaisuus on hyvin laaja teema, ja yhdestä 

näkökulmasta myös kahden seuraavaksi tarkasteltavan teeman, eli elämäntapojen ja hyödyn 

itselle, voisi ajatella kuuluvan sen alle. Henkilökohtaisuutta lähestyttiin kahdelta kannalta, eli 

yksilöllisen avun ja vertaisverkostojen luomisen näkökulmasta. Näiden samanaikainen käyttö voi 

olla luontevaa. Yksilökohtaisessa ohjauksessa saatuja neuvoja voi peilata ja muokata 

keskusteluverkostoissa, ja vertaisryhmiltä saatuja ideoita voi syventää ja sovittaa omaan 

tarpeeseen räätälöidyn asiantuntija-avun kautta.  
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Keskusteleva asiantuntija-apu ja henkilökohtaiset neuvot nähtiin tehokkaana ohjauksen tapana, 

mutta myös toisenlainen räätälöinti koettiin hyväksi. Yksi haastateltava nosti esiin 

henkilökohtaisen avun tarpeen, kun esimerkiksi ilmastoasioista ja ympäristöystävällisyydestä 

nostettu uutisointi on hämmentävää asiaan perehtymättömälle.  

 

Toimivina opastuksen räätälöinnin keinoina pidettiin esimerkiksi hiilijalanjälkitestin tekemisen 

jälkeen annettavien vinkkien valikoitumista käyttäjän suurimpien testissä havaittujen 

ongelmakohtien mukaan, sovellusten lähettämiä muistutuksia ilmastoystävällisistä valinnoista 

esimerkiksi lounasruokailun suhteen, viestintätapojen ja -kanavien valintaa kohderyhmän 

mukaan ja mahdollisuutta seurata omaa toteutunutta kulutusta kokeilun verkkosivun kautta. 

Henkilökohtainenkin neuvonta saattaa olla osittain automatisoitua, kuten tutkielmassa mukana 

olevassa kokeilussa, jossa chatbot-tekoälysovellus vastaa käyttäjien esittämiin kysymyksiin 

ohjelmaan valmiiksi syötetyillä vastauksilla. Räätälöinti on yhden haastatellun mukaan vaikeaa, 

koska periaatteessa helppojakin muutosvinkkejä voi olla vaikeaa käytännössä toteuttaa 

kiireisessä arjessa, jossa toistuvat rutiinit itsessään vaativat tietynlaisia toimintatapoja. Ehkä 

tällaisessa tapauksessa juuri keskusteluapu asiantuntijan kanssa toimisi, kun omaan 

elämäntilanteeseen sopivia vaihtoehtoja voisi pohtia syvällisemmin.  

 

Yhteisöllisyys ja vertaistuki liittyvät vahvasti yhteen. Yhteisöllisyyteen kuuluvat kahden 

haastatellun mukaan myös konkreettiset ratkaisut kuten jakamistalouteen kuuluva esineiden 

yhteiskäyttö. Samalla haastatteluissa tuodaan kuitenkin esiin, että yhteisöllisyys on keskustelulle 

avointa ilmapiiriä ja halua pohtia yhdessä esimerkiksi omia valintoja. Haastateltavat mainitsevat 

erilaisia yhteisöjä, joissa ympäristökysymyksistä ja valinnoista toivotaan keskusteltavan. 

Tällaisia yhteisöjä voi olla monenlaisia omasta lähipiiristä työyhteisöihin ja kokeilun ympärille 

syntyvään yhteisöön, eli keskustelukumppaneina ja yhteisön muodostajina voivat olla kaikkein 

läheisimmät yhtä lailla kuin täysin vieraat ihmiset. 

 

Vertaistuen voi tässä yhteydessä hahmottaa yhtenä yhteisöllisyyden konkreettisempana muotona. 

Se voi olla esimerkiksi keskustelua hiilijalanjälkitestin tuloksista vaikkapa työpaikan intranetissä 

tai internetin keskustelupalstoilla, mutta myös kanavan tarjoamista ilmastoystävällisten yritysten 
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nostamiseen ihmisten tietoisuuteen ja oman hiilijalanjäljen ja sen muutoksen vertailemista 

toisiin. Vertaistuki voi siis olla sekä aktiivista keskustelua että passiivisempaa 

yksityishenkilöiden tuottamaa tiedonjakoa tai tämän tiedon hakemista ja vastaanottamista. 

Ajatuksena vertaistuessakin on kuitenkin se, että asiantuntija-apua on saatavilla tai että 

keskustelua käydään asiantuntijan tarjoamalla foorumilla, jolloin tutkittua tietoa on myös lähellä.  

 

Terveys, hyvän mielen tai onnellisuuden lisääntyminen, taloudellisuus ja rahansäästö, erilaiset 

sosiaaliset hyödyt ja ajansäästö mainittiin mahdollisina hyötyinä, jotka yksilö voi saada itselleen 

ilmastoystävällisistä valinnoista. Näitä hyötyjä haluttiin korostaa testeissä elämäntapojen 

muuttamisen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kahdessa haastattelussa pohdittiin, että ihmisiä 

kannattaisi kehottaa pohtimaan sitä, mitä hyötyjä he voisivat suoraan saada itselleen muutoksista. 

 

Kaikkiaan seitsemän haastateltavaa mainitsi taloudelliset seikat, ja tarkastelluista kokeiluista yksi 

pohjautui nimenomaan rahan säästämiseen. Osittain koettiin, että rahan merkitys voi riippua 

näkyvyydestä – jos ei ole toimeentulon vuoksi pakko pohtia hankintojen hintoja, sitä ei 

välttämättä tehdä. Se että rahanmeno tulee esimerkiksi sovelluksen käyttöönoton myötä 

näkyväksi kuin itsestään saattaa kuitenkin herätellä harkitsemaan tarkemmin. Vähävaraisuuden 

nähtiin johtavan pakon sanelemana ympäristöystävälliseen elämään pienen asunnon ja autosta 

luopumisen kautta. Rahan merkitykseen suhtauduttiin kuitenkin ristiriitaisesti. Yksi 

haastatelluista mainitsi, että heidän vinkeistään erityisesti rahansäästöön keskittyneet herättivät 

suurta mielenkiintoa. Toinen puolestaan huomautti, että tutkimusten mukaan yksilöt eivät 

valintoja tehdessään ajattele rahaa niin paljon kuin usein kuvitellaan. Tämä ristiriita tuli esille 

myös kirjallisuuskatsausta tehdessäni. Yhdessä haastattelussa mainittiin ohimennen 

isovanhempien ikäpolvi, joka kulutti sisäsyntyisesti vähemmän. Toisessa käsiteltiin nykyajan 

suurta kulutusta muutaman viime vuosikymmenen poikkeuksellisena ilmiönä, joka on 

todennäköisesti ohimenevä. 
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7.2.2 Elämänvalinnat 

 

Elämäntavat vaikuttavat siihen, minkälaisten valintojen tekemistä yksilö pitää itselleen 

mahdollisena. Niihin mahtuu suurempien kokonaisuuksien – ruokavalion, asumisen valintojen ja 

liikkumistapojen – lisäksi myös muita valintoja. Nämä laajemmat kokonaisuudet ja muut 

valinnat vaikuttavat tietysti toisiinsa ja muotoilevat yhdessä yksilön elämää. Haastatellut toivat 

esiin muun muassa sen, kuinka asuinpaikan valinta saattaa määritellä sekä asumisen tuottamaa 

energiankulutusta että liikkumistapojen valinnanmahdollisuuksien määrää.  

 

Haastatellut korostivat, että valintoihin voidaan vaikuttaa yhteiskunnan rakenteiden kautta. 

Kaikissa haastatteluissa tuli ilmi se lähtökohta, että yhteiskunta on viime kädessä se, jonka pitää 

tehdä yksilölle mahdolliseksi ympäristöystävälliset elämäntavat, ei toisin päin. Tarjoamalla 

lähipalveluja ja harrastusmahdollisuuksia omalla alueella julkiset toimijat voisivat auttaa niin 

ajansäästössä kuin liikennepäästöjen vähentämisessäkin. Yksilöiden parhaiden 

vaikutusmahdollisuuksien ja jossain määrin vastuunkin nähdään kanavoituvan ennen kaikkea 

muutoksen ja parempien ratkaisujen vaatijoina. Heillä siis koetaan olevan vastuuta ennen 

kaikkea äänestäjinä, kauppojen asiakkaina ja taloyhtiöiden osakkaina. Julkisten tahojen edustajat 

(valtakunnalliset ja paikalliset päättäjät, oikeuslaitos ja ylipäänsä julkiset toimijat) saivat lukuisia 

mainintoja, mutta haastatteluissa pidettiin ongelmallisena esimerkiksi sitä, että asioiden 

muuttaminen lainsäädännön kautta on hidasta. Julkiseen valtaan kuuluu myös kasvatus 

sivistystoimimielessä, ja kolme haastateltavaa mainitsikin koulujen ja päiväkotien 

mahdollisuudet ja vastuun ympäristötietoisempien kansalaisten kasvattajina. Käsittelen yritysten 

ja julkisten tahojen ohjausmahdollisuuksia ja -vastuuta lisää luvussa 7.2.6. 

 

Ympäristöystävällisempien valintojen helpottaminen tuli voimakkaasti esiin haastatteluissa. 

Tässä haastateltavat peräänkuuluttivat paitsi julkisen vallan piirissä olevien toimijoiden, myös 

yritysten vastuuta. Jotta hyvät käytännöt leviävät laajalle, ne pitää haastateltavien näkemyksen 

mukaan tuoda yksilöiden ulottuville, mieluiten niin, että niihin tarttuminen on kaikkein 

yksinkertaisin vaihtoehto. Yhdessä haastattelussa huomautettiin, että tukea tarvitaan juuri niihin 

valintoihin, joissa vaikutukset ovat suuria. Silti haastateltavien mukaan suuriin vaikutuksiin 

liittyvistä vinkeistä ollaan kiinnostuneita, sillä vaikkapa energiaremontin teko saattaa olla 
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pitkällä tähtäimellä yksinkertaisempaa kuin monen pienen muutoksen toteuttaminen. Toisaalta 

haastateltavat kokivat helppoutena myös mahdollisuuden aloittaa pienistä ja yksinkertaisista 

valinnoista, ja näitäkin testit ja kokeilut tarjoavat, ja haastateltavieni mielestä pitääkin tarjota. 

 

Elämänvalintoihin kuuluu myös ihmisten suhde tavaraan. Tavarasuhdetta käsiteltiin erityisesti 

nousevana trendinä. Kolmessa haastattelussa nousi esiin tavaraähky eli tunne siitä, että tavaraa 

on jo liikaa, ja lahjoinakin annetaan jo usein mieluummin elämyksiä ja muita aineettomia 

hyödykkeitä kuin tavaraa. Haastateltavani eivät kokeneet, että tavaran vähentämisen 

perimmäisenä syynä välttämättä olisi nimenomaan kiinnostus ympäristöasioihin. Eräässä 

haastattelussa pohdittiin, että käsitys materian lisäämisen vaikutuksesta hyvinvoinnin 

lisäämiseen on muuttumassa, kun huomataan, että tavara ei tuokaan onnea. Kolmessa muussa 

kiinnitettiin huomiota kaksijakoisuuteen kulutuskysymyksissä. Huoli ympäristöstä on nousussa, 

mutta silti halpoja vaatteita ja lihaa ostetaan entistä enemmän.  

 

Muiden ihmisten elämäntapojen liika kritisointi koettiin haitalliseksi eikä vastakkainasettelua 

erilaisten elämäntyylien välillä pidetty hedelmällisenä. Vaikuttavuuden kannalta nähtiin 

tärkeäksi, että ohjaaminen kiinnittyisi ihmisten arkielämään ja mieluiten päätöksentekohetkiin. 

Siksi haastateltavien mielestä kannattaa antaa vaihtoehdoiksi helppoja, pieniä ympäristötekoja. 

Joustavuuden tärkeys mainittiin ohjauksen vaikuttavuuden yhteydessä, sillä yksittäisten, 

ympäristön kannalta huonojen valintojen salliminen lisää joskus intoa tehdä toisessa tilanteessa 

ympäristömyönteisempiä valintoja.  

 

7.2.3 Valintojen suhteellinen merkitys 

 

Haastatteluista seitsemässä tuli esiin valintojen mittasuhteiden ymmärtämisen vaikeus ja 

tarpeellisuus sekä tekojen ja vaikutusten suhteellisuuden hahmottaminen. Haastateltavat kokivat 

tähän ohjaamisen tärkeänä. Hahmottamista pidettiin vaikeana monella tasolla, vaikka ihmiset 

haastateltavien mukaan nimenomaan haluavat tutustua ilmastotekojen vaikutusten 

mittasuhteisiin. Yksi haastateltavista mainitsi, että on tärkeää osoittaa arkipäivän valintojen 

kytkeytyminen ilmastonmuutokseen. Toinen puhui oman elämän päästölähteiden yksilöinnistä. 

Vaikutusten erottelun jälkeen pidettiin tärkeänä, että ihmisillä on mahdollisuus myös päästä 
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näkemään ja ymmärtämään valinnoista ja vaikutuksista muodostuva kokonaiskuva. Osa 

haastateltavista mainitsi, että palautteen mukaan ihmiset kaipaavat apua ja konkreettisuutta 

mittasuhteiden hahmottamisessa, kun päästömäärät tonneina tuntuvat hyvin abstrakteilta. Erään 

haastateltavan mielestä myös valistus olisi tässä asiassa tärkeää, jotta ihmiset eivät keskittäisi 

energiaansa liikaa muovipillien kaltaisiin, suhteellisen vähämerkityksisiin seikkoihin. Yksi 

asiantuntija huomautti, että kuitenkin mittasuhteiden osoittamisen jälkeenkin saatetaan etsiä 

omaa käyttäytymistä oikeuttavia tekijöitä, kuten eroja juustolaatujen ilmastovaikutuksissa. Kaksi 

testiä ja yksi kokeilu olivat sellaisia, jossa valintojen hiilijalanjälkiä tai muita 

ympäristövaikutuksia saattoi halutessaan vertailla myös eri tuote- ja palvelukategorioiden välillä.  

 

Asiantuntijat pitivät porkkanaa toimivampana ohjauskeinona kuin keppiä. Kuusi mainitsi 

positiivisuuden olevan tärkeää ohjaamisessa. Positiivinen lähestymistapa, kannustaminen, 

sallivuus ja joustaminen toimivat paremmin kuin kiellot ja syyllistäminen. Testien ja kokeilujen 

käyttäjiä halutiin herätellä mukavilla tavoilla ja ilmastohyötyjen ja itselle saatavien hyötyjen 

yhteyksiä korostaa. Nähtiin, että käyttäytymisen muutos voisi tapahtua ratkaisujen tarjoamisen 

kautta, kun ympäristöystävällisempiä toimintavaihtoehtoja olisi helpompi löytää. Pieniin 

ympäristötekoihin ja ympäristömyönteisiin valintoihin kannustaminen oli haastateltavien 

mielestä hyvä tapa tehdä hyviä valintoja näkyviksi ja saada aikaan tunnetta, että yksittäinenkin 

ihminen voi vaikuttaa. Helppojen, pienten tekojen lisäksi kiinnostusta kuitenkin herättivät 

haastateltavien kokemuksen mukaan sellaiset teot, joilla on suuri vaikutus. Samalla valintojen ja 

toimien kokonaiskuvan säilyttäminen ja tuottaminen olivat haastattelijoiden mielestä tärkeitä, 

jotta mikään kulutuksen puolista ei unohtuisi. Yksilöiden huomiota haluttiin kiinnittää myös 

siihen, että isoihin, ympäristön kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin voi ja 

kannattaa vaikuttaa omien pienten tekojen lisäksi. 

 

Kuluttajat ovat haastateltavien mukaan kiinnostuneita ympäristöön ja kulutukseen liittyvistä, 

mitattavista faktoista. Päästöluokkia halutaan haastateltavien mukaan nähdä, ja ne vaikuttavat 

kulutuspäätöksiin. Samanaikaisesti koettiin, että viestiminen kulutuksen vähentämisestä täytyy 

tehdä positiivisuuden kautta, syyllistämättä ihmisiä. Huolestuttavienkaan faktojen näyttämisen ei 

koettu olevan syyllistävää. Positiivinen lähestymistapa päästöjen vähentämiseen näyttäytyi 

esimerkiksi ympäristöystävällisten elämäntapojen palkitsemisena sovelluksen käyttäjälle, 
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käyttäjän itsensä saamien hyötyjen korostamisena, valmiiksi tarjottuina ratkaisuina ja kevyiden 

vaihtoehtojen tarjoamisena.  

 

7.2.4 Trendikkyys 

 

Ilmastotekojen suhde trendikkyyteen tuli haastatteluissa esille kolmesta näkökulmasta. 

Ensinnäkin kahdessa haastattelussa mainittiin, että ilmastotekojen tekeminen houkuttelevaksi 

muodikkuuden kautta oli kehittäjien tavoitteena, sillä ilmastoystävällisyyden nousemisen 

trendikkääksi koettiin lisäävän tavallisten ihmisten halua edistää sitä. Pinnalla olevat ilmiöt 

löytävät myös ihmisten tietoisuuteen vähän kuin itsestään. Toiseksi niin ikään kahdessa 

haastattelussa tuli ilmi, että trendikkyyttä hyödynnettiin testeissä ja kokeiluissa myös sitä kautta, 

että pinnalla ja keskusteluissa olevia ilmiöitä, kuten ruoanlaitto, otettiin lähtökohdaksi ja niihin 

ujutettiin mukaan ilmastonäkökohtia. Kolmanneksi yhdessä kokeilussa oli havaittu, että ihmiset 

ovat mielellään myös ajan hermolla osallistumalla uuden luomiseen. Hiilijalanjäljen 

pienentämiseen tähtäävässä kokeilussa osa ei ollut niinkään kiinnostunut ympäristövaikutuksista 

kuin siitä, että sai olla mukana tekemässä jotakin, mitä ei aikaisemmin ollut kokeiltu.  

 

Kahdessa haastattelussa trendikkyyden lisäämisen konkreettisena keinona mainittiin 

ajatusjohtajien, esimerkiksi tiettyjen julkisuuden henkilöiden, rekrytointi haluttujen tavoitteiden 

edistämiseen. Ajatusjohtajuuteen voi ajatella liittyvän myös sen, että yksi haastatelluista 

organisaatioista painottaa näkyvyyttään sosiaaliseen mediaan ja ennen kaikkea Instagramiin, 

koska se tavoittaa kohderyhmänsä parhaiten sieltä. Haastateltavani mukaan kiinnostusta heidän 

testiinsä kasvattaa se, että uudet käyttäjät näkevät sen tulevan vastaan niiden Instagram-

käyttäjien yhteydessä, joita he itse seuraavat.  

 

Haastateltavista kolme tiedosti voimakkaasti sen, että heidän omiinkin näkemyksiinsä vaikutti 

heidän oma sosiaalinen piirinsä, niin sanottu kupla tai kaikukammio, johon kerääntyy 

samanmielisiä ja samanlaisen maailmankuvan jakavia ihmisiä (Zollo, 2019). Kuplan sisällä 

näyttää siltä, että koko maailma käyttäytyy tai ajattelee samalla tavalla, ja vaihtoehtoiset 

näkökulmat hämärtyvät. Yksi haastateltava mainitsi, että kuplat saattavat synnyttää myös 

moraalista ylemmyydentunnetta ja niissä voi syntyä vääristyneitä käsityksiä erilaisten 
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käyttäytymismallien ja tuotteiden painoarvoista. Kuitenkin yhden kuplan sisällä syntyneellä 

ajatuksella koettiin olevan mahdollisuus levitä myös laajemmalle. Esimerkkinä oli tavaran 

vähentämisen houkuttelevuus, jonka haastateltavat tunnistivat ennen kaikkea oman kuplansa 

sisällä mutta jonka he kokivat olevan mahdollisesti leviämässä myös toisenlaisiin sosiaalisiin 

piireihin. 

 

7.2.5 Testien ja kokeilujen ohjausmahdollisuudet 

 

Ohjaamisen, testien ja kokeilujen tulisi haastateltavien mielestä tarjota ihmisille kestävämpään 

elämään siirtymisen mahdollisuuksia helposti ja sujuvasti keskellä arkielämää. Osittain 

vaihtoehtojen tulisi olla selvästi näkyvillä, mutta toisaalta yrityksiltä ja julkisilta toimijoilta 

perätään hyvien valintojen tekemistä helpoimmaksi vaihtoehdoksi niin sanotulla 

tuuppausmenetelmällä (engl. nudging). Tuuppaaminen tarkoittaa tiedon esittämistä 

yksinkertaisesti ja ilmaisujen huolellista valintaa, fyysisen ympäristön muuttamista haluttuja 

valintoja tukevaksi, oletuskäytäntöjen muuttamista – kuten kaksipuolisen tulostamisen 

asettamista oletukseksi työpaikkojen tulostimissa – sekä sosiaalisten normien sanoittamisella 

kannustamista esimerkiksi kertomalla hotelleissa, että muutkaan hotellivieraat eivät laita 

pyyhettä pyykkiin yhden käyttökerran jälkeen (Lehner ym. 2016). 

 

Lisäksi oman hiilijalanjäljen seuraaminen pidemmällä aikavälillä kuin yhdellä testintekokerralla 

koetaan tärkeäksi. Tähän asiantuntijat pohtivat ratkaisuksi taustalla pyörivää, esimerkiksi 

matkapuhelinsovelluspohjaista laskuria, joka kerää tietoa muun muassa ostoksista yhteistyössä 

kaupan kanssa. Laskuri tarkkailisi hiilijalanjäljen kehittymistä ja voisi muistuttaa tarpeen 

mukaan ongelmakohdista tai hyvistä käytännöistä.  

 

Keveää käytettävyyttä pidettiin hyvänä ominaisuutena testille tai muunlaiselle hiilijalanjälkeä 

mittaavalle laskurille seitsemässä haastattelussa, sillä sellaiseen on helpompi tarttua, ja sen 

tekeminen loppuun asti on todennäköisempää kuin monimutkaisten ja selvittelyä vaativia 

yksityiskohtia sisältävän testin. Niin ikään helppojen muutosten tai valintojen tärkeys tuli esille 

kahdeksassa haastattelussa. Pieniä tekoja pitää korostaa, jotta ihmisillä on ainakin jotakin, josta 

he pääsevät alkuun. Keveyden pitää tasapainotella tarkkuuden ja kokonaiskuvan luomisen 
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kanssa. Kolmessa haastattelussa mainittu kokonaiskuva liittyi myös riittävän yksilöllisten 

vinkkien antamiseen: pitää saada selville, mikä on käyttäjän suurin ongelmakohta, tai missä hän 

ehkä kaipaa eniten apua. 

 

Ohjaustapana tarkastelemani kokeilut ja testit olivat suunnannäyttäjiä ja tienraivaajia. 

Kysymykseen mahdollisista esikuvista kaikki vastasivat, että heidän toimintansa oli jotakin 

uutta. Ilmastodieetti ja Elämäntapatesti olivat kuitenkin tuttuja kaikille haastatelluille, ja niiden 

toteutusta arvostettiin. Pieniä tekoja -laskuri oli vanhempi muita, ja poistunut jo käytöstä. 

Kaikissa kokeiluissa ja testeissä oli jokin oma näkökulmansa, minkä vuoksi sitä pidettiin 

tarpeellisena. Carbon Neutral Me oli kaupunkikehittämisen työkalu, Ekovauvan tarkoitus oli 

hyvin yksityiskohtaisiinkin, yksittäisiin kysymyksiin vastaaminen ja Useless yhdisti 

rahansäästön ja sijoittamisen ympäristöystävällisiin valintoihin. Muissa tarkastelemissani 

testeissä ja kokeiluissa haluttiin vaikuttaa yksilöiden koko elämään. Niissä oli kuitenkin eroja 

viestintäkanavissa ja vivahde-eroja ensisijaisessa kohderyhmässä sekä vinkkien ja neuvojen 

muotoilussa.  

 

7.2.6 Yhteiskunnan ja yritysten ohjausvastuu 

 

Haastattelemieni asiantuntijoiden mielestä vastuun kuluttajien ohjaamisesta tai kulutuskäytöksen 

muutoksesta tulee olla monella taholla. Lainsäädännöllä nähtiin olevan tehokkaat, joskin hitaat 

vaikutusmahdollisuudet. Yksilöiden vastuuseen ja mahdollisuuksiin tartuttiin monessa 

haastattelussa ja muistutettiin, että rakenteiden muutos syntyy yksilöiden ja muiden toimijoiden 

vuorovaikutuksesta, oli kyse sitten julkisista toimijoista tai yrityksistä. Myös taloyhtiöt mainittiin 

yhtenä toimijana, jolla on mahdollisuus vaikuttaa suuriinkin asioihin, esimerkiksi 

lämmöntuotantotavan valintaan. 

 

Yrityksiltä peräänkuulutettiin vastuullista tarjontaa ja lisäksi omien työntekijöiden kannustamista 

ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen. Kolmessa haastattelussa mainittiin kehitystyö, jota isot 

päivittäistavarakaupan toimijat kuten S-ryhmä ja Kesko tekevät, jotta asiakkaiden ostosten 

hiilijalanjälki saataisiin näkyväksi asiakkaille itselleen. 
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8.  Pohdinta 

 

Etsin tässä tutkielmassa vastausta kahteen tutkimuskysymykseen:  

1. Minkälaisiin käsityksiin kuluttajista hiilijalanjälkitestit ja hiilijalanjäljen 

pienentämiseen liittyvät kokeilut perustuvat?  

2. Millä tavoilla testien kehittäjien mielestä kuluttajia voi parhaiten ohjata kohti 

kestävämpiä elämäntapoja? 

 

Kirjallisuuslähteinä käytin tutkimusta kuluttajien ympäristöystävällisistä käyttäytymistavoista, 

niin sanotusta vihreästä kuluttajuudesta. Hiilijalanjälkitestien tarkoituksenahan on tuottaa 

käyttäjälleen tietoa omien valintojen vaikutuksista, minkä voi ajatella lisäävän 

ympäristötietoisuutta, joka puolestaan voi ilmetä vihreänä kuluttajuutena. Hiilijalanjälkitestien 

kehittäjien kuluttajuuskäsityksistä oli aikaisempaa tietoa saatavilla vain vähän. 

Energiakokeilujen ja älykkäiden sähköverkkojen yhteydessä tietoa kehittäjistä kuitenkin löytyi, 

joten yhdistin näitä lähteitä vihreää kuluttajuutta käsitteleviin lähteisiin. Näin tarkastelin 

suomalaisten testien ja kokeilujen kehittäjien näkemyksiä testien ja kokeilujen hyödyistä ja 

hyvistä tavoista ohjata yksilöitä kestävämpään kuluttajuuteen ympäristökysymyksiin liittyvän 

tiedon valossa. 

 

8.1 Kuluttajakäsitysten tarkastelu 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastatakseni analysoin tekemiäni haastatteluja siitä 

näkökulmasta, minkälaisia testien ja kokeilujen havaitut ja oletetut käyttäjät ovat. Kahden 

kokeilun tapauksessa (Ilmastotreeni ja Carbon Neutral Me) käyttäjäkuntaa rajasi se, että 

kokeilun toteuttajia olivat kunnan tai kuntayhtymän organisaatiot. Tällöin ei lähtökohtanakaan 

ollut maanlaajuisen yleisön tavoittelu, vaan kunnan tai toimijan lähialueen väestö. Kolmannessa 

kokeilussa (Kotihiili) käyttäjäkunta oli rajattu yhden kaupunginosan alueelle, sillä osallistujien 

hiilijalanjälkitestin muodostumisesta oli tarkoitus kerätä mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa 

ja heidät haluttiin esimerkiksi haastatella henkilökohtaisesti ennen kokeilun alkua. Näitä kolmea 
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kokeilua lukuun ottamatta suurimmassa osassa haastatteluja tuli ilmi halu tavoittaa 

mahdollisimman suuri yleisö. Koska kaikki testit ja kaksi muuta sovellusta (Useless ja 

Ekovauva) ovat saatavilla nimenomaan verkossa tai matkapuhelinsovelluksina, niiden käytölle 

ympäri Suomen ei ole välimatkasta johtuvia esteitä.  

 

Muutoin haastatteluissa ei tullut esiin, että testien käyttäjät olisivat painottuneet voimakkaasti 

tietylle maantieteelliselle alueelle. Tästä ei aiheutunut erityistä ongelmaa testikysymysten 

laatimisessa, mutta testien ehdottamissa vinkeissä tämä täytyi ottaa huomioon. Samat vinkit eivät 

kaikissa tapauksissa sopineet esimerkiksi haja-asutusalueelle ja kaupunkikeskustojen 

kerrostaloihin. Ei ole välttämättä hedelmällistä antaa kerrostaloasukkaalle neuvoa laskea 

huonelämpötiloja, jos taloyhtiö säätelee lämmitystä. Huonosti kohdistuvat ohjeet voivat aiheuttaa 

turhautumista ja luoda tunteen, että omat vaikuttamismahdollisuudet ovat huonot.  

 

Naiset olivat suurin havaittu ja oletettu käyttäjäryhmä. Haastatellut eivät olleet yllättyneitä tästä, 

ja viittasivat aiempiin tutkimuksiin, joiden perusteella naiset ovat ympäristöasioista 

kiinnostuneempia kuin miehet. Naisten suurempi mielenkiinto ympäristöasioihin nousi esiin 

myös omassa kirjallisuuslähdeaineistossani (esim. Gilg 2005).  Haastatteluissa toistui kuitenkin 

ajatus, että miehiäkin kyllä saadaan mukaan.  Heidän kiinnostuneisuudestaan ei kannettu erityistä 

huolta, vaan haastateltavat totesivat, että kokeilujen osallistujina ja testien käyttäjinä on 

miehiäkin.  

 

Tavoitetut ikäryhmät olivat ennen kaikkea, joskaan eivät pelkästään, nuoria tai nuorehkoja, 18-

44-vuotiaita. Nuoret ovat usein kiinnostuneimpia ilmastoasioista ja valmiita toimimaan 

ympäristöperiaatteidensa mukaisesti sekä levittämään näkemyksiään (Perera ym. 2018). 

Suomessa nuoret naiset ovat ryhmänä kiinnostuneimpia ilmastoasioista, mutta omat 

energiankäyttötapansa parhaiten tuntevat keski-ikäiset miehet (Kahma ym. 2019). Tavoitettujen 

ikäryhmien painottuminen nuoriin saattoi osittain johtua viestintäkanavista, ja toisaalta 

viestintäkanavia valittiin juuri nuorten tavoittaminen mielessä. Kaikissa tapauksissa ei 

kuitenkaan ollut näin, vaan eri kanavia käytettiin erilaisten ihmisten tavoittamiseksi. Nuoria 

pidettiin silti yhtenä tärkeänä kohderyhmänä kaikissa tarkastelemissani kokeiluissa ja testeissä. 

Ehkä heidän on myös vanhempia ikäryhmiä helpompi muuttaa käyttäytymistään ennen tietyn 
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elämäntavan ja velvollisuuksien vakiintumista. Ikäryhmän 18-44-vuotiaat vanhempi pää taas on 

suurelta osin jo mukana työelämässä, ja sillä voi olla varaa suurempiinkin elämäntapamuutoksiin 

kuten energiaremontteihin. Keski-ikäisten vakiintunut elämä myös houkuttelee 

energiaremonttien kaltaisiin suuriin investointeihin (Kahma ja Matchoss 2017). Siksi he ovat 

tärkeä kohderyhmä. Haastateltavani eivät nostaneet esille varallisuuserojen merkitystä, ehkä 

siksi, että testien ja kokeilujen tavoitteena oli ennen kaikkea kiinnostuksen herättäminen ja 

vaihtoehtojen tarjoaminen. Pohdin kuitenkin rahan merkitystä kuluttajien ohjaamisessa 

tarkemmin toisen tutkimuskysymykseni yhteydessä. 

 

Testien ja kokeilujen piirteinä kehittäjät suosivat ennen kaikkea keveyttä ja helppoutta 

käyttäjälle. Kiireinen elämä ja huomion jakautuminen moneen otettiin siis huomioon. Keveydellä 

suosittiin niitä käyttäjiä, jotka eivät ole kovin perehtyneitä oman käyttäytymisensä 

tunnuslukuihin, kuten sähkölaskussa näkyviin tarkkoihin sähkönkulutusmääriin. Kaikki testit tai 

kokeilut eivät olleet keveitä, mutta niiden yhteydessä tiedostettiin työläyden ongelma. 

Tarkempien tulosten ja helppouden välillä tasapainoiltiin. Haastateltavani ottivat huomioon sen, 

että osa käyttäjistä on hyvin perillä esimerkiksi erilaisista teknisistä hiilijalanjäljen 

muodostumisiin liittyvistä kysymyksistä. Tästä näkökulmasta testien ja kokeilujen oletettuna 

käyttäjänä ei välttämättä ollut aiemmassa tutkimuksessa (Maranta ym. 2003) havaittu asiaan 

perehtymätön tavallinen ihminen. Kehittäjät sitä vastoin tasapainoilivat tarpeeksi keveän ja 

riittävän yksityiskohtaisen välineen luomiseksi. Tiedossa oli myös se, että testin tai kokeilun 

käyttäjiksi saadaan usein ennen muuta asiaa jo tuntevia ja ilmasto- ja ympäristöasioista 

kiinnostuneita yksilöitä. 

 

Kehittäjien toiveena oli, että testeihin ja kokeiluihin sitouduttaisiin pitkäksi aikaa. 

Mobiilisovellusten aktiivisesta käytöstä oman vihreän kuluttajuuden ylläpitämiseksi on viitteitä 

tutkimuksessa, jossa ympäristöystävällisestä käyttäytymisestä kiinnostuneet australialaisnuoret 

kertoivat toistuvasti etsivänsä ostotilanteessa sovellusten kautta vastauksia siihen, mitkä ovat 

ympäristöystävällisiä tuotteita ja yrityksiä (Perera ym. 2018). Tässä tutkimuksessa kyse oli 

täsmällisestä ongelmasta, johon sovellukset antoivat yksiselitteisen vastauksen. Osa 

tarkastelemistani kokeiluista perustui samaan tapaan valinnan helpottamiseen päätöstilanteessa. 

Hiilijalanjälkitestin kaltainen elämän eri alueilta tietoa keräävä sovellus, joka antaa tuloksena 
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kuvan käyttäjän menneistä valinnoista, ei sen sijaan samalla tavalla kiinnity mihinkään 

päätöksentekohetkeen. Sitoutumiseen ja keveyteen liittyy pohdinta yritysten vastuusta ja 

velvollisuuksista, johon palaan toisen tutkimuskysymykseni tarkastelun yhteydessä. 

 

Yhteenvetona ensimmäisen tutkimuskysymykseni vastauksista voi todeta, että testien ja 

kokeilujen pohjana oli pitkälti tutkimuksissakin tehty havainto, että naiset ja nuoret ovat 

kiinnostuneita ilmastoasioista. Tavoitteena oli kuitenkin saada käyttäjiksi mahdollisimman 

laajasti erilaisia ihmisiä. Kaupunkilaiset olivat usein alkuperäisenä kohderyhmänä, vaikka testejä 

olisi aktiivisesti levitettykin muualle. Kaikkien testien ja kokeilujen kotipaikka oli Helsinki, mikä 

saattoi vaikuttaa. Aloituskynnys haluttiin pitää matalana ja käyttäjät saada sitoutumaan 

pitkäaikaisesti. Haastateltavani kokivat, että sovelluksen keveys, helppous ja automaattisuus sekä 

kiinnittyminen päätöksentekohetkeen auttavat näihin tavoitteisiin pääsemisessä. 

 

8.2 Teemojen ja ohjausvastuun tarkastelu 

 

Toisen tutkimuskysymykseni kautta etsin asiantuntijoiden näkökulmia ympäristöystävällisen 

käyttäytymisen tehokkaaseen lisäämiseen yhteiskunnassa. Pohdin niitä tässä alaluvussa. 

Tarkastelen vastauksista erittelemiäni neljää teemaa, joiden kautta haastattelemieni 

asiantuntijoiden mielestä voi päästä kiinni valintoihin ja vaikuttaa niihin. Sen jälkeen erittelen 

sitä, millä tahoilla on vastuu kuluttajien ohjaamisesta. Lopuksi esitän yhteenvedon teemoista ja 

vastuukysymyksestä vastauksena tutkimuskysymykseeni.   

8.2.1 Henkilökohtaisuus  

 

Kaikki haastatellut korostivat henkilökohtaista otetta. Oman hiilijalanjäljen laskeminen tekee jo 

itsessään omia hiilidioksidipäästöjä näkyviksi, mutta ohjaamista peräänkuulutetaan myös siihen, 

kuinka elämäntapojen muuttaminen toteutetaan. Henkilökohtaisen hiilijalanjäljen esittäminen ei 

suoraan johda tapojen muuttamiseen, muun muassa siksi, että se koetaan vaikeaksi ja omat 

vaikuttamismahdollisuudet vähäisiksi (Büchs ym. 2018). Tämän tutkielman tulokset eivät kiistä 

tätä käsitystä, mutta haastateltavani lähestyvät sitä käyttäjää auttavien ratkaisujen kautta. 
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Haastateltavieni näkemyksen mukaan hiilijalanjälkitestin tekijää tai muuten 

elämäntapamuutoksista kiinnostunutta ei pitäisi jättää tulostensa kanssa yksin, vaan tarjota 

hänelle tukea asiantuntija-avun ja vertaisryhmien muodossa. Vaikeille muutoksille voi löytyä 

näin helpompia ja toimiviksi todettuja ratkaisuja, ja vertaisryhmän olemassaolo voi vähentää 

tunnetta, että omat teot ovat niin pieniä, että niillä ei ole mitään vaikutusta. Aiemmissa 

tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että ihmisillä on halu osoittaa kuulumista tiettyyn 

viiteryhmään esimerkiksi ostamalla vihreää sähköä (Welsch ja Kühling 2009). Minun 

haastateltavani taas yhdistivät vertaisryhmään kuulumisen ennemminkin sen tarjoamaan 

konkreettiseen apuun. Tietysti tunne ryhmään kuulumisesta voi joka tapauksessa lisätä halua 

tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Yhteisöllisiä kokeiluja tutkineet Eva Heiskanen ja 

kollegat (2010) totesivat, että ryhmään kuuluminen vähensi avuttomuuden tunnetta 

ilmastonmuutoksen kaltaisen valtavan haasteen edessä. 

 

Lähelle tulevaan hyötyyn, eli oman ympäristön ja yhteisön hyvinvointia parantaviin hankkeisiin 

halutaan aiemman tutkimuksen perusteella sitoutua, sillä niissä hyöty näkyy osallistujalle 

konkreettisesti (Axon 2016). Ruohonjuuritason kokeilujen suuri ongelma on se, kuinka ihmiset 

saadaan sitoutumaan kokeiluun alkuinnostuksen jälkeen (mm. Axon 2016). Kriittisessä vaiheessa 

ei pidä jättää osallistujia yksin, vaan auttaa heitä eteenpäin, mihin osa tarkastelemistani testeistä 

ja kokeiluista pyrkikin esimerkiksi henkilökohtaisten viestien avulla. 

 

Edes vapaaehtoinen työajan lyhentäminen ja sen myötä pienentynyt tulotaso eivät välttämättä 

yksin pienennä hiilijalanjälkeä, vaan olennaista on se, mihin lisääntyneen vapaa-ajan käyttää, 

sillä omistautuminen harrastuksille voi suurentaa hiilijalanjälkeä (Hanbury ym. 2019). 

Taloudellisia seikkoja ei pitäisi pitää automaattisesti tärkeinä kaikille, sillä joillekin ryhmille 

ainakin energiavalintoja tehdessä koetulla hyvinvoinnilla on suurempi painoarvo kuin 

rahansäästöllä (Kahma ym. 2019). Aiemmassa tutkimuksessa tunnistettu hyvin toimeentulevien 

suuri hiilijalanjälki (Peattie 2010) saattaa kertoa siitä, että valinnat tehdään jonkin muun syyn 

kuin ympäristöystävällisyysseikkojen perusteella.  

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltujen testien ja kokeilujen tarkoitus on nimenomaan jalanjäljen 

pienentäminen, mistä testin tekijät ja kokeilun osallistujat ovat tietoisia. Voi kuitenkin olla hyvä 
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näyttää muita samanaikaisia hyötyjä, joita käyttäjä saattaa saada muuttamalla toimintatapojaan 

vähähiilisemmiksi. Esimerkiksi rahansäästön ja ympäristöhyötyjen yhdistäminen motivoi osaa 

kuluttajista (Kahma ym. 2019).  

 

8.2.2 Elämänvalinnat 

 

Yhteiskunnan reunaehdot asettavat käytännössä yksilön mahdollisuuksien rajat. Haastatteluissa 

nousi voimakkaasti esiin näkemys siitä, että vaikka systeemitason muutos on etusijalla 

yksilöiden valintojen sijaan, ympäristötietoisuuden ja ympäristöystävällisten toimintatapojen 

lisääminen on jatkuvaa vuoropuhelua muun muassa yksilön ja yhteiskunnan tai yksilön ja 

yritysten välillä. Yhteiskunta voi tukea ympäristöystävällisten valintojen tekemisessä rahallisesti 

esimerkiksi energiaremonttitukina tai vaikkapa lisäämällä kasvisruoan tarjoamista kouluissa. 

Ajatusta varhaiskasvatuksen ja koulujen mahdollisuuksista ja vastuusta ympäristötietoisuuden 

levittäjinä tukee Irlannissa tehty havainto, että koululaisille suunnatut energiansäästökampanjat 

toimivat hyvin (Kahma ym. 2019).  

 

Ihmisten suhdetta materiaan käsiteltiin haastatteluissa yltäkylläisyyden näkökulmasta. Niissä 

nousi tässä yhteydessä esiin ennen kaikkea se, kuinka nykyään osa taloudellisesti hyvin 

toimeentulevista ihmisistä haluaa vapaaehtoisesti kieltäytyä sellaisesta kuluttamisesta, joka 

tarkoittaa tavaran ostamista. Vaikka tätä ei sanottu suoraan, syntyi mielikuva siitä, että nämä 

materian karsijat muodostavat selkeän ryhmän, joka saattaa erota esimerkiksi niistä, jotka tekevät 

ostopäätöksensä tuotteiden mainostetun ekologisuuden perusteella. Suhde tavaraan, 

tavaraähkyyn, tavaran vähentämiseen ja kuluttamatta jättämiseen on yksilön elämäntapoihin 

liittyvä kokonaisuus. Lisäksi se liittyy hyötynäkökohtiin, jos ihminen tuntee kiinnittyvänsä 

tavoittelemaansa sosiaaliseen ryhmään sopivien kulutustottumustensa ansiosta. Kahdessa 

haastattelussa mainittiin ostamisen vähentämisen yhteydessä itsearvoinen nuukuus eli tavaroiden 

käyttäminen loppuun asti. Sitä pidettiin kuitenkin ilmiönä, joka on ollut laajempi menneinä 

vuosikymmeninä kuin nykyään. Keski-ikää vanhempien kuluttajien parissa tyypillisemmän 

nuukuuden syynä on pidetty kasvamista niukempana aikana (Kahma ym. 2019). 
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8.2.3 Valintojen vaikutusten merkittävyys 

 

Tärkeää mittasuhteiden havainnollistamista voi tehdä hiilijalanjälkitestien ja kokeilujen 

tarjoamien vertailujen ja konkretisointien kautta. Haastateltavani olivat samoilla linjoilla kuin 

aikaisempi tutkimus (Boström ja Klintman 2019), että päästötonneina ilmaistu hiilijalanjälki on 

abstrakti ja vaikea hahmottaa ja kuluttajaa pitää auttaa sen ymmärtämisessä. Testit 

havainnollistavat hiilijalanjäljen kokoa tarjoamalla vertailuun käyttäjän oman hiilijalanjäljen 

lisäksi esimerkiksi suomalaisten keskimääräisen hiilijalanjäljen ja kestävänä pidetyn 

hiilijalanjäljen.  

 

Epäluulot estävät joissakin tapauksissa uusien energia- ja muiden ratkaisujen kokeilua (Kahma ja 

Matchoss 2017, Throndsen 2017), mutta sävyltään positiivinen valistus innostaa jatkamaan 

kokeillun käytännön parissa (Bartiaux ja Reátegui Salmon 2012). Haastateltavani korostivat 

hyötyjen ja positiivisuuden käyttöä kannustimena kuluttajien ohjaamisessa, ja uskon, että tämä 

saattaa auttaa myös epäluulojen lievittämisessä. Positiivisuuden vahvuuksina esiin nousivat 

muun muassa sallivuus ja joustaminen, joiden myötä kestäviä elämäntapoja kohtaan tunnettuja 

ennakkoluuloja saattaa olla mahdollista lievittää. Joustavuus antaa mahdollisuuden säilyttää 

elämässään sellaisia tapoja, joista ei syystä tai toisesta ole valmis luopumaan, ja voi rohkaista 

kokeilemaan kevyempiä kestäviä vaihtoehtoja matalalla kynnyksellä. 

 

Haastatteluissa nousi esiin vahva näkemys, että ihmiset haluavat tutkittua tietoa valintojensa 

pohjaksi. Käsityksen esiin tuomiseen vaikutti mahdollisesti asetelma, jossa puhuttiin niistä 

yksilöistä, jotka olivat osoittaneet kiinnostusta testiä tai kokeilua kohtaan. Jos haastatteluissa 

olisi käsitelty niitä, joita testit ja kokeilut eivät tavoita, tiedon lisäämisen merkityksestä olisi 

kenties puhuttu eri tavalla. Heihin ei välttämättä tehoa tiedon lisääminen, jos heidän 

kiinnostustaan ei ensin herätetä muilla tavoin (Peschiera ym. 2010). Ympäristöystävällisiä 

toimintatapoja koskevan tiedon etsijöille testit ja kokeilut voivat sen sijaan olla tehokas 

tiedonvälityskanava. 
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8.2.4 Trendikkyys  

 

Haastatteluissani nousi esiin halu tehdä vihreästä kuluttamisesta ylpeydenaihe ja trendikästä. 

Kuluttajien näkökulmia vihreään kuluttamiseen selvittäneessä tutkimuksessa on havaittu 

ympäröivän kulttuurin vaikuttavan kuluttamisen tapoihin ja kuluttajien olevan huolestuneita 

vihreitä valintoja mahdollisesti seuraavasta leimautumisesta (Peattie 2010, Tan 2016). Vihreän 

käyttäytymisen trendikkyyden lisääminen on positiivista leimaamista. Yhtenäisen ympäröivän 

kulttuurin sijaan haastateltavat mainitsevat yksilöiden elämää määrittävät sosiaaliset kuplat, 

joiden vuoksi trendikkyyden lisääminen ei ole suoraviivaista. Yhtenä ratkaisuna ehdotettu 

ajatusjohtajien rekrytointi saattaa osittain leventää kuilua kuplien välillä, jos henkilöt herättävät 

ristiriitaisia tunteita. Epävirallisiksi tiedon levittäjiksi ajatellut henkilöt saattavat myös varoa 

erimielisyyksien luomista oman lähipiirinsä keskuudessa, ja siksi ympäristöystävällistä 

elämäntapaa harjoittavat yksilöt saattavat olla tuomatta valintojaan esiin perheen ja ystävien 

parissa (Perera ym. 2018). Eri asia on, olisivatko samat yksilöt mahdollisesti valmiita kertomaan 

elämäntavastaan esimerkiksi selvästi laajemmalle yleisölle suunnatulla sosiaalisen median tilillä, 

jolla he voisivat toimia ajatusjohtajina ja suunnannäyttäjinä kiinnostuneille vieraammille ja 

tutuillekin seuraajilleen. 

 

Vastuu kuluttajien ohjaamisesta jakautuu, ja sen pitää jakautua, haastateltavieni mukaan monelle 

taholle. Yllä mainittua ajatusjohtajien hyödyntämistä voi pitää yksilöiden tekemänä yksilöiden 

ohjaamisena. Kuluttajat vaikuttavat toisiinsa suoraan muutenkin, mutta tätä vaikuttamista ei 

välttämättä nimetä ohjaamiseksi. Vastuuta ohjaamisesta kestävämpiin elämäntapoihin ei haluta 

sysätä suurimmaksi osaksi kuluttajien harteille, mutta hyvien esimerkkien kautta käytännöt 

voivat joka tapauksessa levitä. Yksi nimetty käytäntö oli aineettomien lahjojen antaminen 

tavaran sijasta. Hiilijalanjälkitestin tekeminen verkossa ei todennäköisesti riitä yksinään 

muuttamaan yksilön elämäntapoja, mutta kun muutokseen eri tavoin kannustava sisältö leviää 

useampaa kautta, muutoksen todennäköisyys kasvaa (Gram-Hanssen ja Christensen 2012). 
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8.2.5 Vastuunjako kuluttajien ohjaamisessa 

 

Vastauksissa kysymykseen siitä, kenellä on vastuu ohjaamisesta kohti muutosta, tuli näkyviin 

suomalainen yhteiskunta koko laajuudessaan. Haastateltavani painottivat enimmäkseen muiden 

tahojen kuin yksilön vastuuta. Julkisten toimijoiden lisäksi vastauksissa toistuivat yritykset, ja 

myös esimerkiksi taloyhtiöt mainittiin. Pieniä paikallisyhteisöjä muistuttavissa taloyhtiöissä 

osakkeenomistajat tekevät päätöksiä oman kokemuspiirinsä pohjalta. Yksilöiden yhdessä 

neuvottelemilla ratkaisuilla on siis tässä tapauksessa vaikutusta yhteen suurimmista 

hiilijalanjälkeä muodostavista tekijöistä, eli asumiseen.  

 

Yritykset toimivat yleensä taloudellisen hyödyn ohjaamina, mutta julkista valtaa käyttävät 

poliitikot on valittu ainakin jossain määrin äänestäjien arvomaailman perusteella. Yksilöiden 

vastuuta ei pitäisi korostaa liikaa sen takia, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia 

valintojen tekemiseen, vaan rakenteiden pitäisi mahdollistaa ympäristöystävällinen elämäntapa 

(Boström ja Klintman 2019). Yhteiskunta rakenteineen kuitenkin muodostuu yksilöistä, jotka 

valitsevat niin tuotteet kaupassa kuin päätöksenteosta vastaavat poliitikotkin. Päättäjillä voi olla 

suurempi vastuu tarjota konkreettisia ja tasapuolisia ratkaisuja ja pitää 

ympäristöystävällisyysasioita esillä, mutta ainakaan kaikilla heistä ei ole motivaatiota ottaa 

ympäristönäkökulmia huomioon ilman yksilöiden eli äänestäjien painetta. 

 

8.2.6 Yhteenveto 

 

Toista tutkimuskysymystäni eli kysymystä siitä, kuinka kuluttajia voi parhaiten ohjata, kannattaa 

tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin on syytä miettiä, kuka ohjaa ja toiseksi 

mihin asioihin ohjaamisessa tartutaan. Tarkastelen näitä kahta seikkaa lyhyesti. 

 

Vastauksissa ohjausvastuusta painottui ylhäältä päin tapahtuva ohjaus. Vastuun katsottiin olevan 

niillä, joilla on valtaa, eli yhteiskunnallisilla toimijoilla ja yrityksillä. Yksilön todettiin voivan 

vaikuttaa yrityksiin ja päättäjiin ainakin perinteisten keinojen eli äänestämisen ja 

ostokäyttäytymisen kautta. Kuluttajat voivat ohjata myös toisiaan, mikä tapahtuu parhaiten 
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pehmeiden keinojen eli esimerkiksi hyvän esimerkin kautta. Hiilijalanjälkitestit ja hiilijalanjäljen 

pienentämiseen tähtäävät kokeilut tavoittavat parhaiten ne, jotka ovat kiinnostuneita oman 

kulutuksensa ympäristövaikutuksista. Jonkin verran tavoitetaan niitäkin, jotka ovat 

kiinnostuneita yleisesti uusien asioiden kokeilemisesta tai kehittämisestä. Kumpikin ryhmä 

tarvitsee tukea asiantuntijoilta ja vertaisryhmiltä, jotta elämäntapojen muuttaminen todella 

tapahtuisi ja olisi pysyvää.  

 

Tarkastelemani teemat kertovat siitä, minkälaisiin asioihin ihmisten elämässä kannattaa 

kiinnittää huomiota, kun ohjataan kohti hiilijalanjäljen pienentämistä. Apua ja vertaistukea 

tarvitaan eri valintojen vaikutusten hahmottamisessa ja kokonaiskuvan luomisessa sekä hyvien 

käytäntöjen löytämisessä. Vihreän kuluttajuuden trendikkyyden vahvistamista pidettiin 

tekemissäni haastatteluissa tärkeänä, mutta sitä saattavat hidastaa erilaisten sosiaalisten 

todellisuuksien eli kuplien väliset kuilut. Mahdollisuus saada tietoa omien valintojen 

vaikutuksista ja mittasuhteista herättää kiinnostusta käyttäytymisvaihtoehtojen pohtimiseen. 

Joustavuus ja yksilön lähtökohtien huomioonottaminen madaltavat kynnystä tehdä 

vähähiilisempiä valintoja. Kaiken kaikkiaan positiivinen lähestymistapa on syyllistämistä 

hedelmällisempää. 

 

9. Lopuksi 

 

Tätä tutkielmaa tehdessä esiin ei tullut aikaisemman tutkimuksen valossa yllättäviä asioita, 

mahdollisesti siksi että haastateltavat olivat aiheeseen perehtyneitä asiantuntijoita.  

Testit eivät ehkä sellaisenaan toimikaan käyttäytymisen muuttajina, mutta ne voivat herätellä ja 

auttaa keskustelun alkuun. On tärkeää kiinnittää ympäristöystävällisen toiminnan lisääminen 

mahdollisimman moneen muuhun toimintaan ja tehdä siitä helppoa ja vaivatonta. Yksilön roolia 

ei pidä suurennella liikaa, mutta ei myöskään ole syytä väittää, että vastuu olisi pelkästään 

vallanpitäjillä, suuryrityksillä tai muilla yhteiskuntajärjestelmän ylätason toimijoilla - yksilöllä 

kun on kuluttajana ja kansalaisena mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon muun muassa 

äänestämällä ja yritysten ratkaisuihin esimerkiksi ostokäyttäytymisellä ja suoralla palautteella. 
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Sen jälkeen, kun olin saanut haastattelut tehtyä, seurasin monia haastattelemiani organisaatioita 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja osallistuin muun muassa joihinkin niiden järjestämiin 

tilaisuuksiin. Näytti selvältä, että organisaatiot eivät suinkaan luota pelkästään passiiviseen 

testien ja kokeilujen esilläpitoon. Ne viestivät aktiivisesti paitsi testeistään ja kokeiluistaan, myös 

muusta aiheeseen liittyvästä sisällöstä, ja osa jatkaa testin tavoitteiden ajamista konkreettisessa 

elämässä. Esimerkiksi Elämäntapapeli on ryhmätyönä tehtävä harjoitus, jonka avulla omia 

Elämäntapatestin tuloksiaan voi muuttaa tosielämän toimintasuunnitelmaksi oman 

hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

 

Seuraavaksi olisi kiinnostavaa perehtyä hiilijalanjälkitestien käyttäjien ajatuksiin testin 

tekemisestä ja vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Olisi mielenkiintoista haastatella heitä heti 

testinteon jälkeen, ja toistaa testi ja haastattelu vaikkapa puolen vuoden päästä sen 

selvittämiseksi, onko tuloksissa ja toimintatavoissa tapahtunut muutoksia. Tutkittavista voisi 

muodostaa muutosten helpottamiseksi vertaistukiryhmän, joka jakaisi ajatuksiaan ja 

kokemuksiaan sopivalla tavalla. Toinen kiinnostava lisätutkimuksen aihe olisi tässä tutkielmassa 

esiin noussut ihmisryhmä, joka haluaa vähentää tavaroiden määrää elämässään (ks. luku 7.2.2). 

Heidän motiiveihinsa ja elämäntapaansa olisi kiehtovaa perehtyä tarkemmin. 
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Liite 1. Sähköpostikutsu haastatteluun. 

 

Hei [Etunimi], 

 

teen gradua Helsingin yliopiston opiskelijana aiheenani erilaisten ekologisten jalanjälkitestien 

sekä ilmastopelien ja -sovellusten taustalla vaikuttavat kuluttajuuskäsitykset. Aiheesta 

kiinnostuin viime kesänä, kun työskentelin Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa 

EU-rahoitteisessa Energy Conscious Consumers (ECO2) -hankkeessa. ECO2 tutkii energian 

kulutusta sekä keinoja energiatietoisuuden kasvattamiseksi Suomessa ja muualla Euroopassa 

(https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kuluttajatutkimuskeskus/kuusi-

tutkimusaluetta/politics-of-co-creation).   

 

Graduni aineistoksi kerään jalanjälkitestien kehittäjien näkemyksiä ja kokemuksia testin 

laatimisesta. Koska [organisaation nimi] on kuluttajille tarjolla kattava testi netissä ja vahvaa 

asiantuntemusta kestävistä elämäntavoista, kysynkin, voisinko haastatella sinua aiheen tiimoilta 

[ajanjakso] välillä? Itse haastattelu vie aikaa noin 45 minuuttia, ja on toteutettavissa joko 

kasvotusten tai puhelimitse. Jos itse olet estynyt osallistumaan, otan mielelläni vastaan 

ehdotuksen toisesta mahdollisesta haastateltavasta [organisaation nimi]. 

 

Jos et ehdi vastaamaan viestiin [ajankohta] mennessä, otan sinuun vielä yhteyttä puhelimitse 

keskiviikkona [ajankohta]. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Annika Nuotiomäki 

FM (englannin kääntäminen ja tulkkaus, Turun yliopisto), LuK (ympäristömuutos ja -politiikka, 

Helsingin yliopisto) 

050 353 0544 

annika.nuotiomaki@helsinki.fi 

https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kokonaisvaltainen-ja-kestava-systeeminen-

muutos/kudelmalaiset 

 

  

https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kuluttajatutkimuskeskus/kuusi-tutkimusaluetta/politics-of-co-creation
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kuluttajatutkimuskeskus/kuusi-tutkimusaluetta/politics-of-co-creation
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kokonaisvaltainen-ja-kestava-systeeminen-muutos/kudelmalaiset
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kokonaisvaltainen-ja-kestava-systeeminen-muutos/kudelmalaiset
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Liite 2. Asiantuntijahaastattelujen kysymykset. 

1. Taustakysymykset 

 

1.1 Esittele itsesi. 

1.2 Kerro organisaatiostasi. 

 

2. Testi/kokeilu 

 

2.1 Kuvaile [testin/kokeilun nimi]. 

2.2 Mikä on lähtöidea testin/kokeilun takana?  

2.3 Mikä testin/kokeilun tavoite on? (Auttaako testi/kokeilu pohtimaan CO2-päästöjen 

vähentämistä? Tai kulutuksen vähentämistä? Mitä haluaisitte kuluttajan tekevän tämän testin 

tehtyään/kokeiluun osallistuttuaan?)  

2.4 Minkälaisia esikuvia testille/kokeilulle on saatu muista organisaatioista tai maailmalta? 

2.5 Kuvaile testin/kokeilun kehittämisprosessia. (Milloin se on kehitetty, minkälaisia vaiheita 

siihen on sisältynyt?) 

 

3. Testin/kokeilun käyttäjät  

3.1 Kuka on tämän testin/kokeilun käyttäjä? (Voi olla kuvitteellinen tai havaittu.) 

(3.2 Onko testin/kokeilun käyttäjistä saatavilla taustatietoja? Jos on, niin minkälaiset ihmiset 

taustatietojen perusteella käyttävät testiä/osallistuvat kokeiluun?)  

3.3 Miten ja milloin ajattelette, että tätä testiä tullaan käyttämään/tähän kokeiluun 

osallistutaan? 

3.4 Mikäli käyttäjiltä on kerätty palautetta testistä/kokeilusta, minkälaista se on ollut? 

3.5 Millä tavoilla testin käyttäjää/kokeiluun osallistujaa kannustetaan harkitsemaan 

kulutuspäätöksiään? 

3.6 Minkälaisten vinkkien tai kannustimien oletatte vaikuttavan testin käyttäjiin/kokeiluun 

osallistujiin parhaiten? 

3.7 Miten arvelette testin/kokeilun näkyvän käyttäjien/osallistujien arjessa? 

3.8 Kuinka kehittäisit testiä/kokeilua paremmaksi? (Voi ideoida myös testin/kokeilun 

ulkopuolisia elementtejä, esimerkiksi mahdollisuutta liittyä päästöjen/kulutuksen 

vähentämisen vertaistukikeskusteluryhmään tms.) 

 

4. Kulutuksen ohjaaminen 

4.1. Millä tavalla kuluttajia pitäisi ohjata? 

4.2. Mihin ohjaamisessa pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota? 

4.3. Kenen vastuulla ohjaamisen pitäisi olla? 

4.4. Mihin suuntaan suomalaisten kulutus on sinun näkökulmastasi kehittymässä? 

 


