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Tiivistelmä: 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, miten ilmastonmuutos näyttäytyy espoolaisnuorten elämässä ja 

millaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin nuoret ovat valmiita tarttumaan. Ilmastonmuutoksen ympärillä 

vellovaan keskusteluun liittyy käsitys siitä, että nuorempi sukupolvi tulee olemaan ilmastonmuutoksen 

ensisijainen kärsijä.  Nuorempi sukupolvi ehtii elinaikanaan nähdä, mitä ilmastonmuutoksesta seuraa. 

Tutkimusten perusteella ihmisten motivaatio ilmastonmuutosta hillitsevään käytökseen on heikkoa, jos 

pelissä on oma mukavuus.  

Ilmastonmuutosta tulee tarkastella yhteiskunnallisena ja sosiaalisena ilmiönä. Ihmisten asenteet, avoimuus 

ja saatavilla oleva tieto ovat osa ihmisten ilmastoasenteita ja sopeutettavia ilmastotoimia. Valtioiden, 

yritysten ja kansalaisten on sopeutettava arkeensa ilmastonmuutosta hillitsevää käytöstä, jotta 

hiilidioksidipäästöt saadaan vähenemään. 

Tutkielmassa sovelletaan laadullista asennetutkimusta, jonka avulla selvitetään vastausta nuorten 

ilmastonmuutosta koskevan huolen tasoon ja kokevatko nuoret voivansa hillitä ilmastonmuutosta omalla 

käyttäytymisellään. Lisäksi tutkitaan, miten nuoret uskovat ilmastonmuutoksen näkyvän konkreettisesti 

heidän elämässään tulevaisuudessa. Aineisto kerättiin haastatteluilla, joihin osallistui kymmenen nuorta. 

Tämän tutkielman tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, sillä tulosten perusteella valtaosa 

nuorista ei ole valmis sopeuttamaan ilmastonmuutosta hillitseviä käyttäytymismalleja elämäänsä, jos vaa'an 

toisella puolella on oma mukavuus. Tulosten perusteella nuorten motivaatio ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen on alhainen, sillä nuoret eivät koe olevansa vastuussa ilmastonmuutoksesta ja he kokevat 

omat vaikutusmahdollisuutensa pieniksi. Ilmastonmuutosta hillitsevän käyttäytymisen estäväksi 

motivaattoriksi osoittautui sosiaalinen paine. Erityisesti kasvisruokavalion ja kierrätettyjen vaatteiden 

ostaminen nähtiin vaikeaksi muiden negatiivisten mielipiteiden takia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

nähdään koskevan muita maita kuin Suomea, vaikka nuoret uskoivat ilmastonmuutoksen vaikuttavan heidän 

elämäänsä. 



Sisällysluettelo 

Johdanto ............................................................................................ 1 

Tutkimuskysymykset ............................................................................ 5 

Teoreettinen viitekehys ............................................................................ 7 

Asenne ........................................................................................... 7 

Aiempi tutkimus ................................................................................. 9 

Laadullinen asennetutkimus ...................................................................... 17 

Menetelmät ja aineisto ......................................................................... 23 

Analyysi ........................................................................................... 26 

Luokittava analyysi ............................................................................. 26 

Tulkitseva analyysi ............................................................................. 44 

Johtopäätökset ..................................................................................... 53 

Tutkielman rajoitteet ........................................................................... 56 

Lähdeluettelo ...................................................................................... 59 



1 
 

Johdanto 

 

Käsitykset ja asenteet ilmastonmuutosta kohtaan ovat ajan saatossa muuttuneet 

valtavasti. Ilmastonmuutoksen ympärillä vellovaan keskusteluun liittyy vahvasti käsitys 

siitä, että nuorempi sukupolvi tulee olemaan ilmastonmuutoksen seurausten ensisijainen 

kärsijä. Nuorempi sukupolvi ehtii elinaikanaan nähdä, mitä ilmastonmuutoksesta ja sen 

hillitsemiseksi tehdyistä tai tekemättä jättämistä toimista seuraa. Mikäli tehdyt 

hillitsemistoimet eivät ole riittäviä ja tutkijoiden ennusteet toteutuvat, joutuvat 

nuoremmat sukupolvet kohtaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat globaalit 

seuraukset. Ilmastoriskien merkittävyyteen yhteiskunnassa vaikuttavat ilmaston 

lämpenemisen lisäksi myös muun muassa yhteiskunnan arvot ja kulttuuri. (Räsänen, 

Juhola, Nygren, Käkönen, Kallio, Monge & Kanninen, 2016.) Ilmastonmuutos ei ole 

pelkästään fyysinen ilmiö vaan myös yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ilmiö, johon 

liittyy ajallista, tilallista ja poliittista vaihtelua. Kun ilmastonmuutosta tarkastellaan 

yhteiskunnallisena ilmiönä, siihen vaikuttavat myös ihmisten uskomukset ja asenteet. 

Nämä uskomukset ja asenteet ohjaavat lopulta heidän käytöstään. (Sierra-Barón, 

Navarro, Amézquita Naranjo, Teres Sierra & Narváez González, 2021.) 

Ilmastonmuutokseen liittyvistä uskomuksista ja asenteista sekä niiden yhteydestä 

yksilön kestävään käyttäytymiseen on vain vähän kirjallista tutkimusta. Tämän vuoksi 

on tärkeää tutkia nuorten ilmastoasenteita sekä heidän valmiuttaan implementoida 

arkeensa ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. 

Ilmastopolitiikkaa koskevassa keskustelussa julkisella mielipiteellä on väliä. Monissa 

maissa keskustelun sävy on heikentänyt poliittista tahtotilaa ajaa ja tehdä 

ilmastopolitiikkaa, mikä voisi olla epäedullista äänestäjille ja merkittäville yrityksille. 

(Capstick, Whitmarsh, Poortinha, Pidgeon & Upham, 2015.) Yksilöiden 

ilmastoasenteilla, ihmisten toiminnan syy-seuraussuhteiden tunnistamisella sekä 

henkilökohtaisen ja yhteisöllisen vastuun tunnistamisella on osoitettu olevan merkittävä 

vaikutus julkisen ja yksityisen sektorin toimintaan. Ajoittaiset muutokset yleisessä 

mielipiteessä edellyttävät tarkkaa huomiointia, sillä ne voivat olla merkittävässä 

asemassa kansallisissa ja kansainvälisissä toimissa ilmastonmuutoksen torjumisessa, 

kun niiden tukena on joukko erilaisia sosiaalisia voimia ja ilmiöitä. (Capstick ym., 

2015.) Yksilöiden asenteet ovat tärkeässä roolissa ilmastopolitiikassa, kun asenteet, 
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avoimuus sekä saatavilla oleva tieto muokkaavat ilmastopolitiikkaa omalta osaltaan. 

(Tjernström & Tietenberg, 2008.) Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja tarvittaviin 

muutoksiin sopeutuminen vaatii laajaa yhteistyötä kansalaisilta, yksityiseltä ja julkiselta 

sektorilta sekä poliittisilta päättäjiltä. Paikallishallinnot ovat merkittäviä toimijoita 

ilmastoriskien hallinnassa, mutta kunnat ovat osoittautuneet hitaiksi toimijoiksi 

ilmastonmuutokseen liittyvien toimien käyttöönotossa ja toteuttamisessa. (Räsänen, 

Jurgilevich, Haanpää, Heikkinen, Groundstroem & Juhola, 2017.) 

Maapallo muuttuu kasvihuoneilmiön voimistumisen seurauksena, ja muutoksen suuruus 

on riippuvainen kasvihuonekaasupäästöjen määrästä. Tutkijat ovat todenneet, että 

kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvu johtuu yksiselitteisesti ihmisen toiminnasta. 

Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) vuoden 2021 raportin mukaan 1800-

luvun puolivälistä lähtien jokainen vuosikymmen on ollut edeltäjäänsä lämpimämpi. 

(Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021.)  

Meneillään oleva ihmiskunnan toiminnasta johtuva ilmastonmuutos koskettaa koko 

maapalloa, eikä sen seurauksia voida enää pysäyttää. Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

ja kielteisten vaikutusten vähentäminen vaativat maailmanlaajuista toimintaa. 

 Kyseessä on ilmiö, jota ihmisen toiminta parhaillaan aiheuttaa, mutta sen 

merkittävimmät seuraukset tulevat näkymään vasta vuosikymmenten kuluessa.  

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja 

panosta. Niin valtioiden, yritysten kuin yksilönkin on sopeutettava arkeensa 

ilmastomuutosta hillitsevää käytöstä, otettava huomioon hiilidioksidipäästöt ja 

huomioitava käytöksensä ilmastovaikutukset. 

Ihmiskunnan toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen on selvä, ja sen vaikutukset ovat 

havaittavissa jo kaikilla mantereilla. Jotta ilmaston lämpeneminen pysyisi alle kahden 

celsiusasteen tarvitaan yhteistyötä kaupungeissa ja maakunnissa sekä julkisella ja 

yksityisellä sektorilla. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ratkaisut näkyvät aiempaa 

enemmän poliittisten puolueiden agendalla. Yksi yksittäinen tekijä ilmastokeskustelun 

vahvistumiselle on elokuussa 2021 julkaistu Kansainvälisen hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneelin raportti, jonka sanoma on selkeä: ilman välittömiä 

päästövähennyksiä maapallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen 1,5 asteeseen ei 

ole enää mahdollista. (IPCC, 2021.) Suomen ilmastopaneeli (2018) katsoo, että 
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saavuttaakseen Pariisin ilmastokokouksessa sovitut tavoitteet Suomessa on vähennettävä 

fossiilisia päästöjä 85–100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.  

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei voida enää kokonaan estää hillintätoimenpiteistä 

huolimatta. Sen vaikutukset eivät myöskään jakaudu tasa-arvoisesti, vaan maapallon 

lämpenemisen aiheuttamat muutokset näkyvät eri tavoin maapallon eri kolkissa. Vaikka 

ilmastonmuutos on globaali ilmiö, sen vaikutukset koetaan paikallisella tasolla. (IPCC, 

2021.) 

Elokuussa 2021 Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raportin, jossa 

esiteltiin tutkijoiden luomat viisi uutta havainnollistavaa tulevaisuusskenaariota 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista kasvihuonepäästöjen, maankäytön ja 

ilmastosaasteiden perusteella. Ilmastotutkimuksessa hyödynnetään erilaisia skenaarioita 

ja ennusteita, jotka maalaavat tulevaisuuskuvia ja auttavat arvioimaan, miten 

ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään maapallolla. Skenaarioiden avulla 

voidaan myös arvioida, miten ihmiskunnan toiminta vaikuttaa kasvihuonekaasujen ja 

ilmastosaasteiden kehittymiseen. Raportissa todetaan, että monet meriä ja 

mannerjäätiköitä koskevat ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt peruuttamattomia. 

(IPCC, 2021.) 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä vaatii sekä ajallisesti että alueellisesti laaja-

alaista näkökulmaa. Ilmastopolitiikassa päästään politiikan vanhan mutta edelleen 

merkittävän aiheen äärelle: ihmisten elämä maailman eri kolkissa on uhattuna, ja 

päätöksenteko sekä toiminta ovat toisten yksilöiden, yhtiöiden ja valtioiden käsissä. 

Ilmastonmuutoksen dramaattisimpien vaikutusten on arvioitu koskettavan juuri 

vaikeimmassa ja heikoimmassa olosuhteissa asuvia.  

Vaikutukset tulevat näkymään, niin suoraan kuin välillisestikin, myös rikkaissa 

valtioissa esimerkiksi ekosysteemin muutoksina, äärimmäisinä sääolosuhteina sekä 

ilmastonmuutoksen sosiaalisina ja taloudellisina vaikutuksina. (IPCC, 2014.) 

Ilmastohaasteet ovat tyypillisesti monimutkaisia, monimuotoisia ja vaikuttavat useisiin 

eri sidosryhmiin. Kansalaisten osallistaminen ilmastoa koskevassa politiikassa on 

suositeltavaa, sillä se edistää kansalaisten demokraattista aktiivisuutta. Sidosryhmien 
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monipuolinen osallistaminen ilmastopolitiikkaan on todettu kannattavaksi paikallisilla, 

kansallisilla ja alueellisilla tasoilla. (Narksompong & Limjirakan, 2015.) 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on syytä ottaa huomioon sukupolvien sisäisen ja niiden 

välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmat. Sukupolvien sisäisellä tasa-

arvolla tarkoitetaan eri alueilla asuvien ja erilaisten väestöryhmien ja yhteisöjen 

tarpeiden huomioimista sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointia ja 

sopeutumistoimien määrittelyä erilaisten yhteisöjen näkökulmasta. Sukupolvien välinen 

tasa-arvoisuus tarkoittaa, että ylisukupolvinen eli usean vuosikymmenen päähän 

ulottuva näkökulma tulee huomioida. Nykypäivän toimenpiteiden tulee ottaa huomioon 

vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen. (Virtanen & Rohweder, 2011, 13.) 

Nuorten asema ilmastonmuutoksen keskellä on erityisen haavoittuvainen. Tutkijat ovat 

todenneet nuorten olevan huolestuneita ennennäkemättömästä, maailmanlaajuisesta 

ilmastonmuutoksen uhkasta, ja monet jo kokevat sen vaikutukset, kuten lisääntyvän 

vesipulan, kuivuuden ja muiden luonnonkatastrofien lisääntyvän uhan. Vaikka nuorten 

tärkeä asema ilmastopolitiikassa on tunnistettu, on heidän osallistamisessaan vielä 

puutteita. Usein ilmastopoliittiset ohjelmat on suunniteltu nuorille, mutta ei yhteistyössä 

nuorten kanssa. (Shepardson, Niyogi, Choi & Charusombat, 2009.) 

Nuoret ovat ja tulevat enenevissä määrin olemaan keskeisiä toimijoita nykyisissä ja 

tulevissa ilmastonmuutokseen liittyvissä haasteissa sekä päätöksissä. Nuorten kiinnostus 

ja levottomuus ilmastoasioita kohtaan on puhuttanut ympäri maailmaa. Aktivismilla 

nuoret ovat saaneet huomiota sille, että heidän sukupolvensa tulee kohtaamaan jatkuvia 

ja kasvavia haasteita, joita ilmastonmuutos aiheuttaa.  

Ruotsalaisen aktivisti Greta Thunbergin aloittamasta Ilmastolakosta on kasvanut 

kansainvälinen ilmiö ja kokonainen nuorten ilmastoliike. Maaliskuussa 2019 yli 1.6 

miljoonaa nuorta osallistui nuorison ilmastolakkoon ympäri maapallon, kaikilla 

mantereilla. Nuorille lakko on keino osoittaa päättäjille, että ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi on toimittava. Alaikäisyyden vuoksi ilmastolakot ja mielenosoitukset 

ovat isolle osalle nuorista ainoa konkreettinen tapa vaikuttaa poliittisiin päätöksiin.  

Nuorten tavoitteena on myös vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, joka voi määrittää 

tulevan ilmastopolitiikan ajosuunnan. Ilmastonmuutoksen yhteydessä tarvittavat 

merkittävät hiilidioksidipäästövähennykset ja vähähiilisten sekä hiilineutraalien 
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energiatekniikoiden kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät jonkinasteista kansalaisten 

osallistumista. (Capstick ym., 2015.)  

Kansainvälinen ja kansallinen ilmastopolitiikka antaa raamit sille, miten paikallinen 

ilmastopolitiikka järjestetään. Suomen ilmastopoliittisia toimia määrittelevät 

kansainväliset sopimukset kuten YK:n ilmastopuitesopimus, Pariisin ilmastosopimus 

sekä Euroopan Unionin (EU) ilmasto- ja energiapolitiikka.  Vuonna 2009 julkaistussa 

valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta asetetaan Suomen 

tavoitteeksi 90 prosentin päästövähennys vuoteen 2050 mennessä. 

Tulevaisuusselonteossa huomioidaan myös kuntien kasvava rooli merkittävinä 

ilmastotoimijoina, ja kuntia velvoitetaan ilmastostrategiatyöhön. (Valtioneuvosto, 2009.)  

Kunnat ovat yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa ilmastopolitiikan ja 

hiilineutraaliustavoitteiden kanssa. Suomen kunnat poikkeavat toisistaan niin kooltaan, 

pinta-alaltaan, elinkeinorakenteeltaan kuin hallintokulttuuriltaan. Tämä on osaltaan 

vaikuttanut siihen, että kuntien ympäristöhallinnon kehitys ja yleinen 

ympäristöorientaatio ovat kehittyneet vaihtelevasti. On olemassa vahvan 

ympäristöorientaation kuntia, jossa ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristönsuojelu 

on tiedostettu ja implementoitu olennaiseksi osaksi kunnan toimintaa. (Sairinen, 

Viinikainen, Kanninen & Lindholm, 1999.) 

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan 

tehtävä on pyrkiä edistämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 

sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 

kestävällä tavalla. (Finlex, 2015.) Kunnat voivat vaikuttaa toiminnallaan lähes kaikkiin 

ilmastonmuutosta vauhdittaviin lähteisiin. Kunnat voivat vaikuttaa 

hiilidioksidipäästöihin hankinnoillaan ja kaavoituksessaan sekä maankäytön että 

liikennejärjestelyjensä kautta.  

Tämä pro gradu - tutkielma on tehty toimeksiantona sähkönjakeluyhtiö Caruna Oy:lle. 

Tutkielman avulla Caruna Oy saa ajankohtaista ja aiempaa syvällisempää tietoa 

verkkoalueellaan asuvien nuorten suomalaisten suhtautumisesta ilmastonmuutokseen.  

Tutkimuskysymykset 
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1. Kuinka suuri huolenaihe ilmastonmuutos on espoolaisnuorten keskuudessa? 

2. Löytyykö oppilaiden ilmastoasenteiden ja -käyttäytymisen väliltä yhteys? 

 

Tutkimuskysymyksillä selvitän, mikä on nuorten ilmastoasenteiden ja heidän oman 

käyttäytymisensä yhteys. Tavoitteena on ymmärtää sitä, miten ja millaisena 

ilmastonmuutos näyttäytyy espoolaisnuorten elämässä ja millaisiin toimiin nuoret ovat 

itse valmiita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.   Menetelmäni on laadullinen 

asennetutkimus, jonka keinoin voidaan tarkastella asenteita ja suhtautumista erilaisiin 

ilmiöihin, tässä tapauksessa ilmastonmuutokseen. Tutkielmassa keskityn lukioikäisiin 

nuoriin yhdessä espoolaislukiossa. 

Sanalle nuoriso ei ole globaalia ikämääritelmää, joten tutkielmassa keskityn 

ikäluokkaan, joka ei ole vielä aivan aikuisuuden kynnyksellä. Aineistoni ovat 

haastattelut, joissa esitän laadulliselle asennetutkimukselle tyypillisiä lauseväittämiä ja 

yksi pulmatilanne.  

Tutkielman kunnaksi valitsin Espoon kaupungin. Caruna Oy ja Espoon kaupunki ovat 

allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on Espoon 

hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen kasvavan sähkönkäytön tarpeisiin vastaavalla 

sähköverkolla (Caruna Oy, 2021). Espoon kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet 

olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys 

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. (Espoo, 2021). Tavoitteiden taustalla on 

Espoon tavoite olla Euroopan kestävin kaupunki niin taloudellisesti, ekologisesti, 

sosiaalisesti kuin kulttuurillisesti. (Espoo, 2021). 

Kunnilla ja yrityksillä on yhdessä mahdollisuus edistää kestävää kehitystä ja luoda 

kunnille kilpailuetua. Kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimet ovat 

keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ilmastonmuutosta hillitsevää työtä 

voi toteuttaa kunnissa monilla erilaisilla toimialoilla ja toimenpiteillä, esimerkiksi 

yhdyskuntasuunnittelulla, kaavoituksella, julkisen liikenteen suunnittelulla, 

rakentamisessa, jätehuollossa ja materiaalihankinnassa. (Virtanen & Rohweder, 2011, 

241-247.) Tavoitteita voidaan määritellä kunnassa erilaisten strategioiden avulla. Osa 

kunnista, kuten Espoon kaupunki, solmivat erityisiä strategioita tai ohjelmia 
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ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Erilaisten strategioiden ja toimintaohjelmien lisäksi 

kunnat voivat tehdä poliittisia päätöksiä ja sitoumuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

hyväksi.   

Tutkielman aluksi tarkastelen ilmastonmuutosta ja sen taustoja. Seuraavassa luvussa 

tarkastelen ilmastoasenteita sekä asenteisiin liittyvää käsitteistöä ja aiempaa tutkimusta, 

ja niiden vaikutusta ilmastonmuutosta hillitsevään käyttäytymiseen. 

Seuraavassa luvussa tarkastelen ilmastoasenteita sekä siihen liittyvää käsitteistöä ja 

aiempaa tutkimusta ilmastoasenteista sekä niiden vaikutuksista ilmastonmuutosta 

hillitsevään käyttäytymiseen. Tästä etenen tutkimusasetelmaan, josta siirryn tulosten 

analyysiin. Lopuksi nivon kaiken yhteen ja pohdin tutkielman rajoitteita.  

Teoreettinen viitekehys 

Ilmastonmuutokseen kohdistuvat asenteet ja käsitykset vaihtelevat eri maissa eri 

ajanjaksoina. Kuitenkaan vielä ei ole tunnistettu selkeää kuvaa viimeisen 

neljännesvuosisadan aikana tapahtuneista suuntauksista, malleista ja muutosten 

tekijöistä. Tapa, jolla yksilöt, yhteiskunta ja päättäjät reagoivat ilmastonmuutokseen, on 

monissa tapauksissa riippuvainen julkisesta mielipiteestä ja käsityksistä 

ilmastonmuutoksen syistä sekä laajemmista seurauksista. (Capstick ym., 2015).  

Tämän vuoksi on tärkeää tutkia ihmisten asenteita ja sitä, miten asenteet vaikuttavat 

ihmisen käytökseen.  

 

Asenne 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, miten asenteet muodostuvat. Koska asenteita on vaikea 

määritellä ja havaita, on asenteiden muodostumisesta monta koulukuntaa. Yleisesti 

asenteet nähdään joko negatiivisena tai positiivisena suhtautumisena tiettyyn aiheeseen. 

Laadullinen asennetutkimus pohjaa asenteiden muodostumisen pitkälti Billigin (1996) 

lähtökohtiin. Billigin näkemyksen mukaan asenne on näkökanta tai positio 

kiistakysymyksessä. Näkemys poikkeaa asennetutkimuksen valtavirrasta, jonka mukaan 

asenteet muodostuvat yksilön sisällä vaikuttavaksi piirteeksi tai taipumukseksi.  Asenne 

muotoutuu sosiaaliseksi ilmiöksi, joka asettaa yksilön tietynlaiseen asemaan ja 
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suhteeseen sosiaalisen ympäristön ja todellisuuden kanssa. (Billig, 1987; Vesala & 

Rantanen, 2007, 22.) Asenteet nähdään usein myös yksilön muistiin tallennettuina 

ilmiöinä, jotka aktivoituvat, kun asenneobjekti, eli asenteen kohde, on läsnä. Asenteen 

tavanomainen määritelmä on psykologinen taipumus, joka ilmaistaan arvioimalla tiettyä 

kokonaisuutta jossain määrin suosiolla tai epäsuosiolla. (Eagly & Chasike, 1993.)  

Ilmastoasenteita määritellään tutkimuskirjallisuudessa eri tavoin. Tässä tutkielmassa 

tarkastelen asenteita asenteina konkreettiseen tai abstraktiin kohteeseen: henkilöön, 

paikkaan, ilmiöön tilanteeseen tai ideaan. (Oskamp & Schultz, 2005.) Joissain 

tapauksissa ilmastoasenteista puhuttaessa tarkoitetaan ympäristöystävällisiä asenteita, 

jotka nähdään ympäristöasioista välittämisenä ja ympäristöön kohdistuvana huolena. 

Ympäristöön voidaan kuitenkin asennoitua muutoinkin kuin huolestuneesti. Siksi tässä 

tutkielmassa ilmastoasenteet viittaavat Oskampin ja Schultzin (2005, 444.) mukaisesti 

mihin tahansa uskomuksiin, tuntemuksiin ja käyttäytymiseen liittyviin aikomuksiin, 

joita ihmisellä on ympäristöön liittyvien toimijoiden ja asioiden suhteen.  

Ihmisten ilmastoasenteet ovat hyvin heterogeenisiä niin maiden sisällä kuin 

kansainvälisestikin. Usko ja huoli ilmastonmuutoksesta vaihtelee useiden tekijöiden, 

kuten sukupuolen ja iän, mukaan. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että arvot, 

maailmankuva ja ideologia ovat yleensä vahvempia tekijöitä kuin demografiset 

taustatekijät. (Clayton & Manning, 2018, 23.) Ihmisten arvot ja ideologia toimivat myös 

tietynlaisina suodattimina ilmastonmuutoksesta saatavan tiedon suhteen. (Corner, 

Roberts, Chiari, Völler, Mayrhuber, Mandl & Monson, 2015.) Tästä puolueellisesta 

tiedonkäsittelystä käytetään käsitettä motivated reasoning. Käsitteen mukaan ihmiset 

etsivät ja käyttävät tietoa, joka tukee heidän omia uskomuksiaan ja motiivejaan, ja 

samalla he sivuuttavat omaa maailmankatsomustaan haastavan tiedon. (Clayton & 

Manning, 2018, 23.) 

Syitä ilmastoasenteiden taustalla on myös selvitetty. Vasemmistolaisten on tutkittu 

kantavan suurempaa huolta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Oikeistolaisten 

puolestaan on havaittu olevan skeptisempiä ilmastonmuutosta ja sen vakavuutta 

kohtaan. Tämän on todettu toistuvan 18–34-vuotiaiden ikäryhmässä. (Corner ym., 

2015.) Näiden lisäksi nuorten ilmastoasenteisiin vaikuttavat eri viestinviejät, kuten 

opettajat ja vanhemmat. (Ojala & Bengtsson, 2019.) 
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Ihmisten arvojen ja ilmastonmuutosnäkemyksien välillä on myös todettu olevan yhteys. 

Sellaiseen arvomaailmaan, jossa toisten hyvinvointia pidetään arvokkaana, liittyy 

tiiviisti myös sitoutuminen ilmastonmuutoksen hillitsemistoimiin. Varallisuuden 

tavoitteluun ja valtaan liittyvällä arvomaailmalla ei tällaista yhteyttä ole. (Ojala & 

Bengtsson, 2019.)  

2000-luvulle tultaessa tutkijat olivat saavuttaneet konsensuksen ilmastonmuutoksen 

hillinnän tarpeellisuudesta. Lisääntyvästä tutkimuksen määrästä huolimatta epäilys ja 

skeptisyys ovat ottaneet valtaa julkisessa keskustelussa ja ihmisten mielipiteissä. 

Skeptisyyden kasvaminen on haastanut käsityksen, jonka mukaan kasvanut tutkimuksen 

ja tiedon määrä kasvattaisi samalla myös ihmisten uskomuksia ja huolta 

ilmastonmuutoksesta. (Clayton & Manning, 2018, 17.) On kuitenkin tärkeää huomata, 

että selkeä enemmistö osoittaa edelleen huolta ilmastonmuutosta kohtaan.  

Ihmisten käsityksillä ilmastonmuutoksesta on todettu olevan sekä sosioekonominen että 

maantieteellinen perusta. Weckroth ja Ala-Mantila (2022) tutkivat 23 eurooppalaisen 

maan ilmastoasenteita mukaan lukien ilmastoskeptisyys, myönteisyys, huoli ja halu 

osallistua energiansäästöön. Tutkijat havaitsivat, että ilmastoskeptisyydellä ja huolella 

on alueellisia eroja kaupunkien ja maaseudun välillä. Maaseudulla asuneilla ilmenee 

vahvempaa ilmastoskeptisyyttä ja pienempää huolta ilmastonmuutoksen seurauksista 

kuin kaupungeissa. Huoli ilmastomuutoksen seurauksista ja ympäristömyönteiset 

ajatukset ovat suurempia kasvukeskuksissa. Weckman ja Ala-Mantila kiteyttävät, että 

alueelliset erot tulisi ottaa paremmin huomioon ilmastonmuutos- ja ympäristöpolitiikkaa 

toteutettaessa myös EU:n tasolla.  

 

Aiempi tutkimus 

 

Ilmastoasenteita ja ilmastoasenteiden johtamista käytöksen muutokseen on tutkittu 

jonkin verran, ja erilaisia mittauksia on toteutettu ympäri maailmaa. Euroopassa 

toteutetun tutkimuksen mukaan Iso-Britanniassa 14–24-vuotiaat kokevat, ettei 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ole tehty tarpeeksi toimia.  Nuoriso koki, ettei 

saatavilla ole tarpeeksi matalahiilidioksidista infrastruktuuria, ilmastonmuutoksen 
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mediakattavuus on heikkoa, eikä ilmastonmuutoksesta jaeta yhteisiä arvoja ja toimia, 

jotka rohkaisisivat kohti kestävämpää elämäntyyliä. (Corner ym., 2015.)  

Vastaavanlaisiin tuloksiin päästiin myös Kanadassa, jossa tutkittiin 

seitsemäsluokkalaisten käsityksiä ilmastonmuutoksesta. Tutkimustuloksissa havaittiin, 

että oppilailla oli hyvin erilaisia käsityksiä ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista 

heidän elämäänsä. Oppilaat tunnistivat, että ilmastonmuutos johtaa ilmaston 

lämpenemiseen ja jäätiköiden sulamiseen sekä mahdollisiin tulviin. Suurin osa 

oppilaista myös tunnisti, että ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen 

hillitseminen vaatii ihmisiltä toimia, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. 

Tuloksista huolimatta moni oppilas kuitenkin koki, ettei ilmastonmuutoksella tule 

olemaan minkäänlaisia vaikutuksia heidän elämäänsä. (Shepardson ym., 2009.) 

Samankaltaisiin tuloksiin päästiin myös Harker-Schuch ja Bugge-Henriksen (2013) 

tutkimuksessa, jossa tutkittiin Itävallassa ja Tanskassa 16–17-vuotiaiden nuorten 

ilmastoasenteita. Tutkijat havaitsivat, että 68 prosenttia vastanneista oppilaista uskoi 

ilmastonmuutoksen olevan todellinen uhka. Oppilaista 79 prosenttia taas uskoi, että 

ilmastonmuutos on ihmisten toiminnan aiheuttama. Tämän lisäksi tutkijat havaitsivat 

myös, että oppilaiden aiempi tieto ilmastonmuutoksesta vaikuttaa mielipiteisiin. 

Oppilaat, jotka tiesivät enemmän ilmastonmuutoksesta, todennäköisemmin myös 

uskoivat ilmastonmuutoksen olevan uhka ja ihmisen toiminnan aiheuttamaa. Havainnot 

tukevat aiempaa tutkimusta siitä, että tieto on oleellinen motivaattori käyttäytymisen 

muutoksessa, mikä osaltaan vaikuttaa ilmastopolitiikan kehittymiseen ja 

sopeuttamiseen.  

Myös suomalaisten käsityksiä ilmastonmuutoksesta on mitattu vuosikymmenten ajan. 

Nämä tutkimustulokset ovat linjassa kansainvälisten mittausten kanssa. Aikaisemmat 

tutkimukset osoittavat, että laaja enemmistö uskoo ilmastonmuutoksen olevan todellinen 

ongelma ja kantaa huolta sen seurauksista. (Lehtonen, Niemi, Perälä, Pitkänen & 

Westinen, 2020.) Suomalaisten usko omien tekojen ja käyttäytymisen vaikutuksesta 

ilmastonmuutokseen on kuitenkin varsin alhainen. Lehtosen ja kumppaneiden mukaan 

suomalaiset ovat useita muita länsimaita skeptisempiä omia vaikutusmahdollisuuksiaan 

kohtaan. Suomalaiset antavat samanaikaisesti kuitenkin painoarvoa sille, mitä muut 

tekevät.  
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Vuonna 2019 suomalaiset halusivat, että ilmastokriisin ratkaisu on seuraavan 

hallituskauden ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja. Yhä useampi 

suomalainen myös koki muuttaneensa käyttäytymistään ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Suomalaiset uskoivat myös EU:n kykyihin ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä, ja Ilmastobarometrin kyselyn mukaan 75 prosenttia haluaa, että EU 

näyttää muulle maailmalle esimerkkiä ilmastotoimillaan. Suomalaisista kaksi 

kolmasosaa oli myös sitä mieltä, että Suomen tulisi olla mallimaa toimissa 

ilmastonmuutosta vastaan. (Ilmastobarometri, 2019.) 

Ilmastonmuutosta koskevan huolen tason todettiin olevan vaihtelevaa, ja tällä hetkellä 

on viitteitä siitä, että huoli ilmastonmuutosta kohtaan on viime vuosina laskenut 

(Energiateollisuus ry, 2020.) Samalla suomalaisten nuorten turvattomuuden tunne 

ilmastonmuutoksesta on kymmenessä vuodessa jopa kaksinkertaistunut (Myllyniemi & 

Kiilakoski, 2018.) Suomalaisten ilmastoasenteita tutkittaessa on tullut myös ilmi, että 

suomalaisten usko ilmastonmuutoksen tieteelliseen taustaan on aiempaa vahvempaa. 

(Ilmastobarometri 2019.) Tulokset ovat kuitenkin ristiriidassa samana vuonna toteutetun 

Tiedebarometrin kanssa, jonka mukaan ilmastoskeptisyys on lisääntynyt melko selvästi 

edellisestä, kolme vuotta sitten julkaistusta barometristä. Tämä ilmeni, kun kysyttiin 

vastaajien mielipidettä väitteeseen ”ilmastonmuutoksen eteneminen on todellinen ja 

vakava uhka, joka vaatii poliittisilta päättäjiltä tehokkaita toimia.” Täysin tai jokseenkin 

samaa mieltä oli vain 73 prosenttia vastaajista. Vuonna 2016 samaa mieltä oli vielä 84 

prosenttia. Vaikka muutos ei ole suuri, sitä kuvaillaan Tiedebarometrissa merkittäväksi, 

kun otetaan huomioon viime vuosina lisääntynyt tieto ilmastonmuutoksen vauhdista ja 

riskeistä. 

Myös Vaasan yliopiston InnoLab ja e2-tutkimukset ovat tutkineet suomalaisten 

ilmastoasenteita.  Ilmassa ristivetoa - Löytyykö yhteinen ymmärrys? -hankkeen 

loppuraportista selviää, että suomalaisten tietotaso ilmastonmuutoksesta on keskimäärin 

hyvä, ja enemmistö arvioi tietotasoaan realistisesti. Hankkeessa selvisi, että kansalaisten 

yleinen motivaatiota heikentävä tekijä on käsitys omien toimien vähäisestä 

vaikutuksesta ilmastonmuutoksen hillintään. Hankkeessa tutkittiin myös kansalaisten 

suosituimpia ilmastotoimia, joiksi lukeutuivat jätteiden kierrättäminen ja kulutuksen 

vähentäminen. Kunnallisesti toteutettavat ilmastotoimet saavat sekä kansalaisten että 

kuntapäättäjien enemmistön tuen, mutta toimia ei kuitenkaan pidetä keskimäärin 
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erityisen vaikuttavina. Tutkimustulosten mukaan enemmistö arvioi ilmastonmuutoksen 

johtuvan pääosin lisääntyneestä hiilidioksidista ilmakehässä, ja osa kytkee lisääntyneen 

hiilidioksidin määrän fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Myös termin ”ilmasto” 

merkitys on useimpien tiedossa. (Lehtonen ym., 2020.) 

Ilmastoasenteiden lisäksi on tutkittu ilmastoasenteiden ja yksilön kestävän 

käyttäytymisen yhteyttä. Yksi tunnetuimmista teorioista on Ajzenin (1985) käsitys 

ihmisen käyttäytymisen taustoista. Ajzenin suunnitellun käyttäytymisen teorian (TPB) 

mukaan ihmisen käytös pohjautuu kolmeen elementtiin: asenteeseen, subjektiiviseen 

normiin ja kyvykkyyteen käyttäytymisen hallintaan. Teorian mukaan ihmisen 

käyttäytyminen perustuu järkevään harkintaan.  

Jos yksilö kokee, että hänen tekemänsä muutokset tuovat mukanaan positiivisia 

vaikutuksia, muutos kannattaa toteuttaa. Tämän tutkielman kontekstissa asenteella 

tarkoitetaan suotuisia tai epäsuotuisia tuntemuksia kohdetta kohtaan. Subjektiivinen 

normi viittaa sosiaaliseen käyttäytymispaineeseen, ja havaittu kyvykkyys 

käyttäytymisen hallintaan viittaa käytettävissä oleviin resursseihin ja mahdollisuuksiin 

saavuttaa haluttu muutos.  Deng, Wang ja Yousefpour (2017) ovat tutkineet lukion 

kolmasluokkalaisten käsityksiä ja kokemuksia ilmastonmuutoksesta. Tutkimuksessaan 

he tunnistivat, että suurin osa nuorista ymmärsi ilmastonmuutoksen seuraukset ja heidän 

suhtautumisensa ilmastonmuutokseen oli neutraalia.  

Suurin osa nuorista oli sitä mieltä, että heidän omilla valinnoillaan oli vain lievä 

vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään. Tutkimustulokset osoittivat myös, että nuorten 

ymmärrys ilmastonmuutoksen seurauksista, huoli ilmastonmuutoksesta, oman 

asuinalueen haavoittuvaisuus ja tunne omien toimien tehosta ilmastonmuutoksen 

hillintään olivat omiaan johtamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen oppilaan omassa 

käyttäytymisessä. Tutkimuksessa myös todettiin, että oppilaiden käsitys omasta 

haavoittuvaisesta asemasta ja usko ilmastonmuutoksen olemassaolosta vaikuttivat 

oppilaan käytöksen muutokseen. Tutkijat ovat löytäneet yhteyden yksilön omien, 

ilmastonmuutokseen liittyvien kokemusten ja käyttäytymisen välillä. He kuitenkin 

painottavat, että korrelaatio näiden kahden tekijän välillä ei ole merkittävä. 

Aiemmin mainittujen tutkimusten kanssa yhteneviin tutkimustuloksiin pääsivät myös 

tutkijat Chu ja Yang (2018) tutkiessaan ilmastonmuutoksen vaikutusten maantieteellistä 
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sijaintia ja poliitikkojen ilmastoasenteita. Heidän mukaansa ihmiset ovat herkempiä 

ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja uskomaan ilmastonmuutoksen vakavuuden, kun 

seuraukset ovat tapahtuneet elinympäristön lähistöllä. Jos seuraukset olivat 

maantieteellisesti kauempana, pohjasivat vastaajat uskomuksensa ilmastonmuutokseen 

muihin arvoihin, kuten poliittiseen kantaansa.  Tutkimustulosten mukaan 

ilmastonmuutoksen seurausten ollessa lähellä poliitikot olivat valmiimpia toimiin 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen hyväksi. 

 Nuorilla on suotuisat asenteet ilmastonmuutosta kohtaan, mutta he ovat usein 

haluttomia osallistumaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen oman käyttäytymisensä 

kautta. Tähän haluttomuuteen vaikuttaa nuorten käsitys siitä, ettei omalla toiminnalla ole 

suurta vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. (Pickering, Schoen, Botta & Fazio, 

2020; Chu & Yang, 2018; Deng ym., 2017.) Tutkimusten (Pickering, Schoen, Botta & 

Fazio, 2020) mukaan nuoret asettavat jätteiden lajittelun korkealle ilmastonmuutosta 

hillitsevien tekojen vaikutuksissa. Tutkijoiden mukaan nuoret yliarvioivat suosimiensa 

toimien (esim. lajittelu) ilmastovaikutukset ja aliarvioivat vaikeiden päätösten (kuten 

omien lasten hankkimisen) ilmastovaikutukset.  

Lacroix ja Gifford (2018) tutkivat sitä, miten kulttuurillinen kognitio 

maailmankatsomuksesta, ilmastonmuutoksen riskikäsitys ja psykologiset esteet liittyvät 

ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen. Heidän löydöstensä mukaan tasa-arvoiset ja 

yhteisölliset maailmankuvat korreloivat kohonneen ilmastonmuutoksen riskikäsityksen 

kanssa, ja epätasa-arvoiset käsitykset korreloivat heikomman riskikäsityksen kanssa. 

Heidän mukaansa ilmastohuolen ja yksilön käyttäytymisen välillä on ristiriita, jota 

kutsutaan myös motivaatiokuiluksi (Lacroix & Gifford, 2018). Tämä ristiriita voi 

osittain johtua alueen infrastruktuurisista syistä, kuten huonoista julkisista 

liikenneyhteyksistä maaseudulla. Lacroix ja Gifford kuitenkin korostavat, että alueilla, 

joissa julkiset liikenneyhteydet olivat hyvät, ilmastonmuutoksen riskikäsitykset ja huoli 

ilmastonmuutoksesta eivät korreloineet henkilöiden käyttäytymiseen laajasti. Julkisen 

liikenteen lisääminen alueille ei ole toimiva ratkaisu, sillä Lacroixin ja Giffordin 

mukaan käyttäytymisen muutoksen esteenä ovat niin sanotut psykologiset esteet. 

Lacroix ja Gifford havaitsivat viitteitä siitä, että isoin psykologinen este 

ilmastonmuutosta hillitsevän käyttäytymisen toteuttamiseen liittyy kyselyyn 

vastanneiden itse ilmoittamaan energiansäästökäyttäytymiseen sekä ilmastonmuutoksen 
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riskikäsitykseen. Ihmiset, jotka eivät usko ilmastonmuutoksen suuriin riskeihin ja 

seuraamuksiin, eivät toteuttaneet edes edullisia ja matalan kynnyksen 

energiansäästökeinoja.   

Ihmisten positiivinen asenne ympäristöystävällisempiä ja ilmastonmuutosta hillitseviä 

tuotteita, kuten kestävästi valmistettuja tai käytettyjen vaatteita, kohtaan ei välity 

käyttäytymiseen saakka. (Park & Lin, 2020; Wiederhold & Martinez, 2018.) Park ja Lin 

(2020) tutkivat korealaisten kuluttajien positiivista asennetta kestäviin tuotteisiin ja 

positiivisen asenteen heijastumista ostokäyttäytymiseen. Positiivinen asenne kestäviä 

tuotteita kohtaan on hyvä lähtökohta edistämään kestävää kulutusta, sillä myönteinen 

asenne on hyvä ennakkoasetelma käytökseen. Kuitenkin tutkimus osoitti, ettei 

positiivinen asenne kestäviä tuotteita kohtaan muutu todelliseksi käyttäytymiseksi ja 

ostoaikeiksi. Parkin ja Linin tulosten mukaan yli 35 prosenttia vastaajista suhtautui 

positiivisesti kestävien ja käytettyjen vaatteiden ostamiseen, mutta ei itse kuitenkaan 

osta näitä tuotteita. Syyt tähän löytyivät ennakkoluuloista. Käytettyjä vaatteita käyttävät 

kuluttajat nähtiin vähäosaisina, joilla ei ole varaa ostaa uusia tavaroita. (Park & Lin, 

2020.)  

Parkin ja Linin havaintoja tukee myös Venghaus, Henseleit ja Belka (2022) tutkimus, 

jossa selvitettiin, onko ilmastotietoisuuden lisääntyminen johtanut kestävään 

käyttäytymiseen. Tulokset osoittivat, että tietoisuuden lisääntyminen on vauhdittanut 

keskustelua ilmastonmuutoksen ympärillä ja lisännyt painetta päättäjien toteuttamaa 

ilmastopolitiikkaa kohtaan, mutta ei varsinaisesti ole johtanut kestävämpään 

käyttäytymiseen.  

Heinonen ja Kuisma (1994) tutkivat jo muutama vuosikymmen sitten suomalaisten 

nuorten asenteita ilmastonmuutosta kohtaan ja asenteiden yhteyttä käyttäytymiseen. 

Heinosen ja Kuisman tutkimuksen mukaan suomalaisilla nuorilla on positiiviset asenteet 

ilmastonmuutoksen hillintää, kuten liikenteen vähentämistä, muovikassien käytön 

vähentämistä ja lajittelua, kohtaan. Suomalaiset nuoret eivät kuitenkaan itsenäisinä 

yksilöinä ota vastuuta ympäristön saastuttamisesta, vaan pitävät valtiota tai teollisuutta 

vastuunkantajina. Nuoret voivat myös kokea olevansa kykenemättömiä toimimaan 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja he näkevät muut, kuten yritykset ja poliitikot, 

vaikutusvaltaisempina toimijoina, joiden käsissä vastuunkanto on. Nuoret antavat usein 
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vastuun ilmastonmuutoksen hillitsemisestä vanhemmille sukupolville ja pidättäytyvät 

itse tekemästä ilmastoystävällisiä toimia. (Sarrasin, Crettaz von Roten & Butera, 2022.) 

Vaikka ihmiset ovat tietoisia ilmastonmuutoksen seurauksista ja ilmastonmuutosta 

hillitsevistä toimenpiteistä, he eivät olet valmiita ottamaan näitä toimenpiteitä osaksi 

omaa jokapäiväistä elämäänsä. Tämä näissä esimerkeissä ilmastonmuutosta koskevan 

huolen ja oman toiminnan välinen ilmiö on tunnistettu, ja sitä kutsutaan 

motivaatiokuiluksi. (Peeters, Wouter, Diepenfael & Sterckx, 2019.) Tutkijat määrittävät 

motivaatiokuilun kahdella tavalla. Ensimmäisessä motivaatiokuilu on ilmiö, jossa 

ilmastonmuutos on liian monimutkainen ja kaukainen ongelma, jolloin ihminen ei 

tunnista sitä ongelmana. Toisen määrittelyn mukaan motivaatiokuilu tarkoittaa ihmisten 

haluttomuutta muuttaa käyttäytymistään ja vältellä vastuuta. Tässä tutkielmassa 

tarkastelen motivaatiokuilua molempien määritelmien kautta.  

Kun kyseessä on ilmastonmuutoksen hillitseminen, ihmisten sisäisinä esteinä 

käyttäytymiselle ovat ilmastonmuutokseen liittymättömät motivaattorit, jotka ovat usein 

voimakkaampia ja suunnattu eri tavalla. Esimerkiksi autolla töihin kulkeminen on 

nopeampaa ja mukavampaa, jolloin ihmisen mukavuudenhalu motivoi 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen sijaan, Myös muiden mielipiteillä on roolinsa 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen liittyvän motivaation kannalta. (Kollmuss & Agyeman, 

2002.) Käytöstä ohjaa siis motivaation lisäksi myös sosiaalinen paine ja yhteisön 

mielipide. Kollmussin ja Agyemanin (2002) mukaan ilmastoystävällistä käyttäytymistä 

ohjaavat erilaiset tekijät: demografiset, kuten sukupuoli ja koulutustaso, ulkoiset tekijät, 

kuten institutionaaliset tekijät, muun muassa tietyn infrastruktuurin mahdollistama 

käytös (julkinen liikenne, lajittelu), taloudelliset tekijät, sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät 

tekijät, kuten normit ja arvot. Näiden lisäksi Kollmuss ja Agyeman tunnistivat sisäisiä 

tekijöitä, kuten tiedostamaton ja tiedostettu motivaatio, ympäristötietoisuus, vaikkakin 

tutkijat ovat todenneet, että tällä on vain vähäinen vaikutus käytökseen.  

Tutkimusten mukaan nuorten huoli ilmastosta on kasvanut, ja valtaosa on huolissaan 

ympäristöstä. Ilmastolakoissa mieltään osoittavat nuoret antavat vaikutelman, että nuoret 

ovat aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita. Myös nuorille suunnatut arvokyselyt 

osoittavat, että monia nuoria vaivaa tunne siitä, ettei itse pysty riittävästi toimimaan 

ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. (Nuorisobarometri 2019.) Ilmastolakkojen viestin 
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perusteella nuoret eivät kuitenkaan usko itse juurikaan olevansa vastuussa 

ilmastonmuutoksesta. Viestien perusteella arkiset teot vaikuttavat turhilta niin kauan, 

kun isoja poliittisia toimia ei tehdä. (Sirén, Kuokkanen & Malmberg, 2019.) Nuoret 

kohtaavat myös esteitä saada äänensä kuuluviin, ja heidät kuvataan 

ilmastotutkimuksessa usein passiivisina uhreina. (Haynes & Tanner, 2015.) 

Suomalaisten nuorten ilmastoasenteita on selvitetty Nuorisobarometrissa (2019). 

Tulosten mukaan siinä missä poikien luottamusta tulevaisuuteen rapauttaa 

maahanmuutto, tyttöjen luottamusta horjuttaa ilmastonmuutos. Nuoret ovat pitkään 

olleet ilmastokeskustelussa valveutuneita ja ilmastotietoisuuden eturintamassa. 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että laaja enemmistö uskoo ilmastonmuutoksen 

olevan todellinen ongelma ja kantaa huolta sen seurauksista. (Lehtonen ym., 2020.) 

Suomalaisten usko omien tekojen ja käyttäytymisen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen 

on kuitenkin varsin alhainen. Lehtosen ja kumppaneiden mukaan suomalaiset ovat 

useita muita länsimaita skeptisempiä omia vaikutusmahdollisuuksiaan kohtaan. 

Kuitenkin samalla suomalaiset antavat paljon painoarvoa sille, mitä muut tekevät.  

Tässä tutkielmassa tarkastelen suomalaisten nuorten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta. 

Tarkoitukseni on selvittää, millaisena nuoret näkevät ilmastonmuutoksen, miten nuoret 

ottavat vastaan tietoa ilmastonmuutoksesta, herättääkö se heissä huolia ja millaiseen 

toimintaan mahdolliset huolet johtavat. Näin saan selville, millaisia toimia nuoret 

ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi toivovat, ja minkälaiseen toimintaan he ovat itse 

valmiita. Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan nuorten ilmastonmuutokseen liittyvä 

huolen tunne on yhteydessä niin poliittiseen kuin muuhunkin yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen. Nuorisobarometrin mukaan nuoret arvostavat perinteisiä 

parlamentaarisia vaikuttamiskeinoja, mutta pitävät erityisen tärkeinä 

vaikuttamiskeinoina ulkoparlamentaarisia keinoja, kuten mielenosoituksia, 

järjestötoimintaa ja ostopäätöksillä vaikuttamista. (Pihkala, 2017.) 

Aiemman tutkimustuloksen perusteella voidaan siis todeta, että ihmiset tunnistavat 

ilmastonmuutoksen seuraukset ja ilmastonmuutokseen johtaneet syyt. Usein 

suhtautuminen kuitenkin on neutraalia, eikä ilmastonmuutoksen seurauksia tunnisteta 

vakaviksi elleivät ne toteudu ihmisten omassa lähiympäristössä ja jo nyt vaikuta 

konkreettisesti heidän omaan turvallisuudentunteeseensa.  
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Laadullinen asennetutkimus 

 

Laadullinen asennetutkimus on Rantasen ja Vesalan kehittämä metodologinen 

lähestymistapa, jonka lähtökohtana on sosiaalipsykologinen keskustelu, mutta sitä voi 

monien muiden sosiaalitieteellisten tapojen tavoin soveltaa yhteiskuntatieteiden 

suuntaan. Sen avulla pyritään selvittämään, mitä haastateltavat oikeasti arvottavat 

vastatessaan heille esitettyihin kysymyksiin, asioihin ja aiheisiin. Lisäksi laadullisen 

asennetutkimuksen avulla voidaan selvittää, mistä asemista ja rooleista arvottamista 

tehdään. (Rantanen & Vesala 2007, 11-14.)  

Vesalan ja Rantasen (2007) mukaan laadullisessa asennetutkimuksessa asenteet 

muodostuvat kommunikaation kautta, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Asenne 

nähdään suhdekäsitteenä, joka kuvaa yksilön suhdetta sosiaaliseen ympäristöön, yksilön 

toiminnan ja kommunikoinnin kautta. Asenteet ilmaistaan vuorovaikutuksessa, ja 

osaltaan ne rakentavat sosiaalista todellisuutta. 

Laadullisen asennetutkimuksen ytimenä toimii Vesala ja Rantanen (2007) kehittämä 

tietynlainen aineistonkeruu- ja analyysitapa. Tutkimusmenetelmässä aineisto kerätään 

tietynlaisten puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Aineisto analysoidaan kahdessa 

osassa luokittavan analyysin ja tulkitsevan analyysin avulla. Argumentointiaineiston 

analyysi aloitetaan tunnistamalla ja ryhmittelemällä aineistoa. Tätä Vesala ja Rantanen 

nimittävät luokittavaksi analyysiksi. Laadullisessa asennetutkimuksessa luokittavan 

analyysin avulla hyödynnetään oletusta, että aineistosta voidaan tunnistaa kannanottoja, 

perusteluja sekä sisällöllisiä eroja ja samankaltaisuuksia. Luokittavassa analyysissa 

aineiston tulee olla mahdollisimman kirjaimellista ja havaintojen on oltava aineistosta 

suoraan havaittavissa. Tässä vaiheessa kirjaimelliset havainnot luokitellaan ja 

ryhmitellään. Luokittavan analyysin vaiheessa aineistosta tunnistetaan eroavaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia. Luokittavassa analyysitavassa laadullinen asennetutkimus 

pohjautuu oletukseen, että haastattelutilanteen analyysi tuottaa tietoa haastateltavien 

kommenteista, perusteluista ja kannanotoista. (Vesala & Rantanen, 2007, 13.) 

Argumentaatioaineiston avulla voidaan tulkita haastateltavan kokemuksia ja 

ympäristösuhteennäkökulmia. Luokittavan analyysin rinnalla käytetään toista 

analyysitapaa, tulkitsevaa analyysia. Tulkitsevan analyysin olennaisin ero luokittavaan 
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analyysiin on se, että aineistosta tehdyt havainnot eivät ole kirjaimellisesti löydettävissä. 

Tulkitsevassa analyysissa aineistoa hahmotetaan erilaisten teorianäkökulmien avulla. 

(Vesala & Rantala, 2007, 11-13.) 

Perinteisessä, dispositionaalisessa, tulkinnassa asenne nähdään yksiselitteisenä ja 

yksinkertaisena ilmiönä, jossa asenteen ja arvottamisen kohde oletetaan tiedetyksi. 

Dispositionaalisessa tulkinnassa yksilön asenne nähdään pysyvänä piirteenä. (Vesala & 

Rantanen, 2007, 30.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tällaiset yksinkertaistukset voivat 

olla jopa välttämättömiä. Yksi suurimpia eroja dispositionaalisen ja laadullisen 

asennetutkimuksen välillä on näkemys asenteiden muodostumisesta. Perinteisessä 

käsityksessä asenteet nähdään yksilöiden sisäisinä ominaisuuksina, kun taas laadullisen 

asennetutkimuksen näkökulmasta asenne on sosiaalinen ilmiö. Vesalan ja Rantasen 

(2007, 18.) mukaan laadullinen asennetutkimus selvittää myös, mihin arvottaminen 

mahdollisesti liittyy. Laadullisessa asennetutkimuksessa tutkimuskysymysten ei tarvitse 

liittyä juuri asenteisiin tai asenteita liittyvään keskusteluun. Laadullista 

asennetutkimusta voidaan käyttää tapana lähestyä tutkimuskysymyksiä, jotka eivät 

suoraan nouse esille pelkästään asennekäsitteen kautta. (Vesala & Rantanen 2007, 18.) 

 Laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta samalla yksilöllä voi olla erilaisia 

asenteita riippuen tilanteesta ja hänen roolistaan siinä. Tutkielmassa tarkastellaan 

nuorten asenteita ilmastonmuutosta kohtaan ja näkemyksiä siitä, millaisiin toimiin he 

itse ovat valmiita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Laadullinen asennetutkimus voi 

paljastaa ristiriitoja nuorten näkemyksissä ilmastonmuutoksen ja oman toiminnan 

välillä.  Kun asenteita tutkitaan argumentaation kautta, on oletettava, että haastateltavat 

eivät vain suoraan ilmaise asenteitaan, vaan rakentavat niitä argumentaation kautta 

(Vesala & Rantanen, 2007, 48.) 

Laadullisen asennetutkimuksen lisäksi asenteita ja ympäröiviä ilmiöitä on tutkittu monin 

eri tavoin. Kognitiivinen dissonanssi on Leon Festingerin (1957) luoma teoria, joka 

pyrkii selittämään ihmisen toimintaa, kun henkilö kohtaa kaksi tai useampia ristiriitoja 

omassa ajattelussaan. Kognitiivinen dissonanssi on luonnollinen psykologinen ilmiö, 

joka vaikuttaa kaikkiin säännöllisesti. Se on tunne, jossa ihminen kamppailee kahden 

ristiriitaisen ajatuksen kanssa. Välttääkseen psykologista epämukavuudentunnetta 

ihmisillä on tapana hylätä, ignoroida tai minimoida tieto, joka on ristiriidassa henkilön 
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positiivisen minäkuvan kanssa. Tämä voi johtaa siihen, että henkilö muuttaa 

mielipidettään tietystä asiasta.  

Leon Festingerin ja J. Merill Carlsmithin (1959) tutkimuksen mukaan ihminen muuttaa 

alkuperäistä mielipidettään välttääkseen siitä aiheutuvia epämiellyttäviä konflikteja. 

Asenteita yhdistävä yhteinen tekijä on se, että asenteet liittyvät aina ennakkoluuloihin, ja 

yleensä mielipide muodostuu, kun ihminen on tekemisissä asenneobjektin, eli asenteen 

kohteen, kanssa. 

Kognitiivinen dissonanssi voi myös johtaa dissonanssin välttelyyn, jossa henkilö 

välttelee uskomustensa kanssa ristiriidassa olevaa tietoa jatkaakseen omaa 

toimintatapaansa. (Edenbrandt, Lagerkvist & Nordström, 2021.) Edenbrandt, Lagerkvist 

ja Nordström tutkivat kognitiivista dissonanssia ja välttelyä ilmastonmuutokseen 

liittyvässä kontekstissa, jossa nousee esiin esimerkiksi ruokailutottumuksiin ja 

hiilidioksidipäästöihin liittyvät kognitiiviset ristiriidat. Tässä kontekstissa henkilö 

saattaa kamppailla esimerkiksi ruoan ilmastovaikutuksiin liittyvien ajatusten kanssa, 

kuten sen, että punaisen lihan hiilidioksidipäästöt ovat korkeat, mutta samalla punainen 

liha koetaan olennaiseksi osaksi ruokavaliota. Henkilö saattaa jatkaa punaisen lihan 

käyttämistä perustellen sitä ruokavaliollaan ja vähätellen ilmastovaikutuksia.  

Asenteiden tutkiminen on haasteellista, sillä niitä ei voida suoraan havaita. Aiheen 

tutkimisen haasteellisuudesta kertoo myös se, että asenteen muodostumisen 

mittaamiseen löytyy satoja eri tapoja. (Peter & Olson, 2008, 130.) Asenteista yleisimmin 

käytetty menetelmä on kvantitatiivinen mittauskysely ja erilaiset mielipidemittaukset. 

Asenteita tarkasteltaessa pyritään rakentamaan erilaisia mittareita, jotka antavat 

numeerisia arvoja asenteiden ilmaisemiseksi. Näitä arvoja voidaan käyttää asenteiden 

vertailussa. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. 

Asenteiden mittaamiseen käytetään tyypillisesti erilaisia asteikkoja, kuten Likert-

asteikkoa ja semanttista differentiaalia eli Osgoodin asteikkoa. Likert-asteikolla 

tyypillisesti pyydetään vastaajaa valitsemaan samaa tai eri mieltä olemisen ilmaisuja. 

Osgoodin asteikkoa on käytetty tyypillisesti erilaisten adjektiiviparien vertailuun, mutta 

nykyään sen käyttö asenteiden, samanlaisuuksien ja etäisyyksien mittaamiseen on 

yleistynyt. (Valli, 2017.) 
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Miksi siis valita laadullinen asennetutkimus, jos erilaiset asteikot ja kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät ovat asennetutkimukselle tyypillisiä? Laadullisessa 

asennetutkimuksessa asenne nähdään ilmiönä, jossa yksilö arvottaa jotakin kohdetta. 

Kohteiden arvottaminen on yhteistä myös valtavirtatutkimuksen asennemääritelmissä. 

Laadullista asennetutkimusta voidaan myös käyttää tutkimusmenetelmänä, kun 

tutkimuskysymykset eivät ensisijaisesti koske asenteita. (Vesala ja Rantanen 2007, 18.) 

Tässä tutkielmassa selvitän ilmiöitä, jonkalaisina laadullisessa asennetutkimuksessa 

asenteet näkyvät. Tutkimuskysymyksissä etsin vastausta siihen, millaisena ilmiönä 

nuoret näkevät ilmastonmuutoksen, ja millaisiin toimiin he ovat itse valmiita 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tutkimuskysymykset eivät suoraan käsittele nuorten 

asenteita ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen. Tutkittaessa ihmisten asenteita ja 

selvitettäessä mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii kuten toimii, on parasta kysyä 

sitä häneltä itseltään.  

Laadullisessa asennetutkimuksessa aineistona käytetään väittämiin ja kiistakysymyksiin 

perustuvaa kommentointia. Aineistolle on olennaista, että siitä voidaan tunnistaa jokin 

kannanottamisen kohde, josta aineistoa lähdetään erittelemään. Tässä tutkielmassa 

aineisto kerätään haastattelutilanteessa, joten haastattelumetodina käytetään laadulliselle 

asennetutkimukselle tyypillistä puolistrukturoitua haastattelumetodia. Haastateltaville 

esitetään vakioidussa muodossa oleva lauseväittämä tai pulmatilanne, johon 

haastateltavat ottavat kantaa ja kommentoivat. Vakioidulla lauseväittämällä tai 

pulmatilanteella taataan se, että haastattelutilanteilla kerätty aineisto on osa yhtenäistä 

aineistokokonaisuutta. Samana pysyvä lauseväittämä helpottaa analyysia eri 

haastatteluissa tuotetuille kommenteille. Laadullisen asennetutkimuksen 

tutkimusmenetelmässä on tyypillistä, että haastateltaville esitetään lauseväittämiä tai 

pulmatilanteita, joita haastateltavat kommentoivat. (Vesala ja Rantanen, 2007, 33.) 

 Olennaista lauseväittämissä on se, että niistä on tunnistettavissa jokin kannanottamisen 

kohde. Tämä edesauttaa haastateltavan mahdollisuutta kommentoida lauseväittämää tai 

pulmatilannetta.  

Vesalan ja Rantasen (2007) mukaan laadullisessa asennetutkimuksessa avainasemassa 

on empiirinen metodiikka, jossa aineisto kerätään puolistrukturoitujen haastattelujen 

avulla. Tässä tutkielmassa seurataan Vesalan ja Rantasen oppeja, ja tarkoituksena on 
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toteuttaa puolistrukturoituja haastatteluja, joissa haastateltaville esitetään vakioituja 

ärsykkeitä, tässä tapauksessa lauseväittämiä ja yksi pulmatilanne. Haastateltaville 

annetaan mahdollisuus kommentoida lauseväittämää omin sanoin. Tarkoituksena on 

myös kannustaa haastateltavia kannanottoihin ja kommentointiin käymällä keskustelua 

heidän kanssaan. Kaikille haastateltaville esitetään kommentoitavaksi samat väittämät ja 

pulmatilanteet samassa järjestyksessä. Haastateltaville ei esitetä valmiita 

vastausvaihtoehtoja ja haastateltavat pääsevät kommentoimaan ja muotoilemaan 

vastauksensa itse.  

Puolistrukturoitu haastattelu tunnetaan myös nimellä teemahaastattelu. Hirsjärvi ja 

Hurme (2008) päätyivät nimitykseen, sillä puolistrukturoiduille menetelmille on 

ominaista, että haastattelun näkökulma, teema, on lyöty lukkoon ja haastattelussa on 

muita vapauksia. Hirsjärven ja Hurmen mukaan on tärkeää tunnistaa, että 

puolistrukturoiduissa haastatteluissa juuri teema on tutkimuksessa kaikkein oleellisinta 

ja yksityisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tietyn teeman raameissa. Tutkielman 

haastattelut toteutetaan ryhmähaastatteluna, jonka hyviin puoliin kuuluu sen 

keskustelunomaisuus ja vapaamuotoisuus. Laadullisessa asennetutkimuksessa 

keskustelua herätetään lauseväittämillä tai esitetyillä pulmatilanteilla.  

Tavoitteena on, että haastateltavat osallistuvat keskusteluun melko spontaanisti, tekevät 

huomioita ja kommentoivat toisten haastateltavien ajatuksia. Näin haastattelutilanne 

tuottaa mahdollisimman monipuolista tietoa. Kannanotot eivät sellaisenaan ole asenteita 

vaan erilaisia keinoja ilmaista asenteita. (Vesala & Rantanen, 2007, 38.) Olennaista on, 

että kannanotot voidaan luokitella ja ryhmitellä osakokonaisuuksiksi, joista tulkinta 

tehdään.  

Haastattelututkimuksen etu on nimenomaan sen joustavuus. Haastattelutilanne antaa 

mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä, korjata väärinkäsitys, selventää 

sanamuotoa tai kysymyksen tarkoitusta ja käydä keskustelua haastateltavan kanssa. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018.)  Laadullisessa asennetutkimuksessa puolistrukturoitu 

haastattelu on avainasemassa, sillä erilaisilla virikkeillä, kuten haastattelijan 

tarkentavilla kysymyksillä saadaan haastateltava tuottamaan sisältöä ja argumentoimaan 

vastaustaan. (Niska, Olakivi & Vesala, 2018.) Laadullisen asennetutkimuksen aineisto 

koostuu ensi sijassa keskustelusta, jota käydään edellä mainittujen virikkeiden 
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tukemana. Vaikka haastatteluaineisto on kerätty keskustelemalla, on haastateltavan 

pidättäydyttävä ottamasta kantaa lauseväittämään. (Vesala & Rantanen, 2007, 40.) 

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä sopii tutkielman tarkoituksiin, sillä tarkoituksena 

on saada selville haastateltavien ajatuksia, asenteita ja arjen kokemuksia, joista olisi 

vaikea saada tarpeeksi tietoa muilla menetelmillä. 

Laadullisen asennetutkimuksen analyysissa tulee huomioida se, että haastatteluaineisto 

perustuu haastateltavan kommentteihin vuorovaikutuksessa.  Laadullisessa 

asennetutkimuksessa haastattelulla ei kerätä faktoja, vaan haastattelija osallistuu 

aineiston keräämiseen esittämällä ennalta määriteltyjä virikkeitä haastateltavalle. 

Kirjoitin haastattelutilanteista haastattelupäiväkirjan jälkityöni tueksi. 

Haastattelupäiväkirjassa ei mainittu haastateltavien tai lukion nimeä. Sen tarkoituksena 

oli kirjata ylös haastattelutilanteen kulkua ja tunnelmaa myöhempää käyttöä varten.  

Perinteisessä asennemittauksessa on yleistä esittää haastateltavalle väite, johon on 

laadittu valmiit vastausvaihtoehdot. Tämä mittaustapa on luonnollinen, kun asenteita 

käsitellään näkökulmasta, jossa yksilöllä on aina vain yksi ja sama asenne aihetta 

kohden.   Laadullisessa asennetutkimuksessa asenteita lähestytään käsityksestä, että 

yksilöllä voi olla useampi asenne samaa aihetta kohtaan. (Vesala & Rantanen, 2007, 39.) 

Tätä tutkielmaa varten pyysin haastateltavia ottamaan kantaa kuuteen lauseväittämään ja 

yhteen pulmatilanteeseen: 

1. Ilmastonmuutos vaikuttaa elämääni 

2. Ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat näkymään konkreettisesti oman elämäni 

aikana 

3. Ilmastonmuutokseen uskominen riippuu yksilön omista arvoista  

4. Otan ilmastonmuutoksen huomioon omassa toiminnassani 

5. Ilmastonmuutoksen hillitseminen oman toiminnan avulla on vaikeaa 

6. Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä asioista, jotta ilmastonmuutosta 

voidaan hillitä 

7. Pikamuoti on maailman toiseksi suurin saastuttaja öljyntuotannon jälkeen. 

Kankaantuotanto vapauttaa ilmakehään 1,2 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä 

vuodessa. Se on enemmän, kuin mitä kansainvälisen lentoliikenteen ja 
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laivaliikenteen päästöt yhteensä. Olisitko valmis luopumaan pikamuodista sen 

ilmastovaikutusten vuoksi? 

 

Kolmen ensimmäisen lauseväittämän avulla etsitään vastausta ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen: Kuinka suuri huolenaihe ilmastonmuutos on espoolaisnuorten 

keskuudessa? Lauseväittämien avulla luodaan kuva siitä, miten nuoret näkevät 

ilmastonmuutoksen omassa elämässään ja miten he suhtautuvat siihen. Kysymysten 4–6 

avulla havainnollistan sitä, millaisena nuoret näkevät oman roolinsa ilmastonmuutoksen 

hillinnässä. Kysymykset antavat haastateltavalle mahdollisuuden kommentoida ja 

pohjustaa ajatustapaansa. Tarkoituksena ei ole suoraan kysyä, uskovatko nuoret 

ilmastonmuutokseen, sillä ilmastonmuutos kuvataan tutkielman kyselyssä faktana.  

Väittämät on muotoiltu niin, että ne herättävät mahdollisimman paljon ajatuksia 

haastateltavassa.  

Viimeisenä esitetään pulmatilanne, jossa nuoret pohtivat tilannetta, joka on 

mahdollisesti epäsuotuisa heidän omalle elämälleen, mutta jonka avulla 

ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Pulmatilanteen on tarkoitus paljastaa mahdollinen 

ristiriita tai motivaatiokuilu nuoren ilmastoasenteiden ja oman toiminnan välillä. 

Pulmatilannetta kirjoitettaessa tutustuin Ylen Perjantai-dokkariin (2019) "Saanko mä 

hankkia lapsen?", jossa seurataan ilmastonmuutoksesta ahdistuneen Riinan pohdintaa 

lapsen hankkimisesta ja sen ilmastovaikutuksista. Pulmatilanteen ideoimiseen vaikutti 

myös Parkin ja Linin (2018) tutkimus, jossa positiivisesti kestäviin vaatteisiin 

suhtautuvat kuluttajat eivät ostaneet itse kestäviä vaatteita, sillä niiden nähtiin kuvaavan 

kuluttajan varallisuutta negatiivisesti. 

 

Menetelmät ja aineisto 

 

Aineisto koostuu yhteensä kymmenestä haastattelusta. Kymmen haastattelua riittää 

laadullisen tutkimuksen analyysiin, sillä tutkimusmenetelmällä ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin, vaan tavoitellaan kuvausta ilmiöstä, ymmärrystä toiminnasta tai annetaan 

tulkinta ilmiölle. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 96-99.). Haastateltavat valittiin 
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sattumanvaraisesti erään espoolaislukion maantiedon tunneilta. Kyseisen 

espoolaislukion nimeä ei tuoda esiin tutkielmassa, jotta haastateltavien anonymiteetti 

säilyy. Lukion valinnan kriteereinä oli sen suurehko koko, joka mahdollistaa 

monipuoliset näkökulmat, sekä sijainti aineistonkeruun toteuttamisen sujuvuuden 

kannalta. Kuusi haastateltavista oli miehiä ja neljä naisia. Kaikki haastateltavat 

osallistuivat haastatteluun vapaaehtoisesti. He saivat myös vaihtoehdon olla vastaamatta 

haastattelun kysymyksiin, jos näin halusivat.  

Haastateltavien ollessa alaikäisiä nuoria on erityisen tärkeää noudattaa Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK, 2019) laatimia ihmistieteiden eettisiä periaatteita. 

Haastattelussa noudatetaan haastateltavan itsemääräämisoikeutta ja siihen sisältyvää 

vapaaehtoisuuden periaatetta. Haastateltava voi itse päättää osallistuuko hän 

tutkimukseen. Jos haastateltava päättää osallistua haastatteluun, on hänellä silti oikeus 

kieltäytyä vastaamasta haastattelijan kysymyksiin.  

Vaikka tutkielmaan haastateltiin alaikäisiä nuoria, en pyytänyt nuorilta vanhemman 

suostumusta haastatteluun osallistumiseen. Perusteluni oli se, että kaikki haastatteluun 

osallistuvat olivat yli 15-vuotiaita nuoria. Vastuullisen tieteen periaatteiden mukaisesti 

yli 15-vuotiasta on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilönä, ja heidän tulee saada vaikuttaa 

itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Nuorelle, joka kykenee 

muodostamaan oman mielipiteensä ja näkemyksensä, on annettava mahdollisuus ja 

oikeus vapaasti ilmaista mielipiteitään, tietoaan ja ajatuksiaan. Nuorten oikeuksien ja 

mielipiteenvapauden toteutumisen kannalta on tärkeää, että he voivat osallistua 

tutkielman haastatteluun kenenkään estämättä. Ilmastonmuutokseen liittyvät ajatukset ja 

uskomukset voivat olla ideologisia tai ottaa pontta poliittisista vakaumuksista. 

Haastattelujen onnistumisen, vastausten vaihtelevuuden ja erilaisten näkökulmien 

kannalta oli tärkeää, ettei vanhempi tai huoltaja estä nuoren osallistumista haastatteluun 

omien arvojensa tai näkökulmien takia. 

Lukiota, jossa haastattelut toteutettiin, lähestyin sähköpostitse. Haastatteluista sovin 

lukion vararehtorin ja maantiedon opettajan kanssa. Sähköpostilla toteutetussa 

haastattelupyynnössä esitin lukiolle tutkimussuunnitelman ja tutkimuskysymykset sekä 

kerroin laadullisen asennetutkimuksen lähestymistavasta ja metodologiasta lyhyesti. 
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Tällä tavalla turvasin sen, että lukion henkilökunta oli täysin tietoinen haastattelujen 

sisällöstä ja aineistonkeruun menetelmistä.  

Haastattelut toteutettiin maaliskuun 2022 aikana lukion ensimmäisen luokan 

oppisuunnitelmaan pakollisten maantiedontuntien aikana, ne nauhoitettiin ja litteroitiin. 

Haastattelun aluksi kerroin haastateltaville haastattelun tarkoituksesta, haastattelujen 

etenemisestä, tutkimusmenetelmästä, anonyymiydestä sekä haastattelun keskeyttämisen 

ja vastaamatta jättämisen mahdollisuudesta. Kaikille haastateltaville kerroin, että 

haastattelun on tarkoitus olla avoin ja rento, keskustelunomainen hetki, jossa 

lauseväittämiä saa kommentoida vapaasti, perustella tai jättää perustelematta. Kerroin 

haastateltaville, että oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, ja kannustin haastateltavia 

argumentoimaan.   

Käytin haastatteluissa kuutta lauseväittämää ja yhtä pulmatilannetta, jotka esitin 

tilanteessa yhtäaikaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Haastattelumenetelmä oli 

puolistrukturoitu haastattelu, jossa lauseväittämät ja niiden järjestys oli päätetty 

etukäteen. Puolistrukturoitu haastattelumuoto jättää haastattelijalle vapauden tarkentaa 

ja syventää esitettyjä kysymyksiä, jos haastateltavan vastaukset sitä vaativat. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018.) Tarkentavat kysymykset myös kannustivat haastateltavia jatkamaan 

vastaustaan, ja usein haastateltavan omat ajatukset kirkastuivat haastattelijan 

tarkentavilla kysymyksillä. Yleisimmiksi tarkentaviksi kysymyksiksi osoittautuivat 

kysymykset haastateltavan omista kokemuksista. Tarkentavien kysymysten esittäminen 

toi esiin haastateltavien omia esimerkkejä arjesta. Haastattelijana pyrin parhaani mukaan 

olemaan puolueeton ja esittämään neutraaleja tarkentavia kysymyksiä johdattelematta 

haastateltavaa mihinkään suuntaan. Tämä oli tärkeää laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden vuoksi.   

Ennen aineiston analysointia litteroin haastatteluaineiston. Laadullisen 

asennetutkimuksen mukaisesti haastatteluaineiston analyysi tehdään kahdessa, 

luokittavassa ja tulkitsevassa, tasossa. Luokittavan analyysin vaiheessa aineisto 

tunnistetaan ja kannanotot, havainnot ja perustelut ryhmitellään. Tässä vaiheessa 

analyysi on hyvin kirjaimellista, ja havaintojen on oltava suoraan aineistosta luettavissa. 

(Vesala & Rantanen 2017, 12.) 
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Analyysi 

 

Tässä luvussa keskityn haastatteluilla kerätyn aineiston analysointiin. Laadullisen 

asennetutkimuksen mukaan analyysi koostuu kahdesta vaiheesta.  

 

Luokittava analyysi 

  
Luku alkaa luokittavasta analyysista, jossa erittelen haastateltavien kannanotoissa 

esiintyvän erilaisuuden ja ryhmittelen keskenään samanlaiset kannanotot. Kannanotot 

voidaan eritellä niiden samanlaisuuden, sisällön, muodon, ilmauksen suoruuden ja 

perustelun mukaan. Luokittavassa analyysissa erittelen haastateltavien kannanotot ensin 

seuraavanlaisesti: myönteinen, varovaisesti myönteinen, monitulkintainen, varovaisesti 

kielteinen, kielteinen. Kannanottojen erilaisuutta määrittävät haastateltavien esittämät 

perustelut. Kannanottoja voidaankin eritellä alaryhmiksi haastateltavien esittämien 

perustelujen erojen ja yhtäläisyksien mukaan. (Vesala & Rantanen, 2007, 40.) 

Luokittavan analyysin tulokset ovat kirjaimellisesti nähtävissä litteroinnissa. Analyysin 

ensimmäisen osan jälkeen siirryn tulkitsevaan analyysiin, jossa tulkitsen syvemmin 

haastateltavien kannanottoja ja ilmenneitä ilmastoasenteita. Tässä tutkielmassa 

laadullista asennetutkimusta sovelletaan niin, että luokittavan ja tulkitsevan analyysin 

yhteiset tulokset esitellään johtopäätöksissä. 

 

1. Lauseväittämä: Ilmastonmuutos vaikuttaa elämääni  

 

Haastateltavat esittivät lauseväittämälle neljä myönteistä kannanottoa, mutta joukossa 

oli myös kaksi varovaisesti samaa mieltä olevaa kantaa.  Kolme haastateltavaa antoi 

monitulkintaisen kannanoton, ja yksi haasteltava oli täysin eri mieltä lauseväittämän 

kanssa.  

Myönteisiä kantoja esitettiin useita. Kuusi haastateltavaa (H6, H4, H5, H9, H10) ilmaisi 

olevansa lauseväittämän kanssa samaa mieltä, joko täysin tai varovaisesti. Esimerkkejä 

samaa mieltä olevista kannoista ovat seuraavat:  
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H5: "No siis joo kyl se vaikuttaa mun  elämään varsinki arjen rutiineissa et mä niinku 

kyl lajittelen kaikki mun roskat ilmastonmuutoksen takii. Kyl mä joka päivä yritän 

mahollisimman ympäristöystävällisesti toimii." 

Varovaisesti myönteisiä kannanottoja oli kolme. Vastauksen varovaisesti myönteinen 

kanta ilmeni empimisenä ja argumentaation lieventämisenä sanavalinnoilla. Esimerkki 

vastauksesta: 

H8: "No periaatteessa koska mä suosin pyöräilyä ja kävelyä niinku yksityisautoilun tai 

julkisen liikenteen sijaan. Et kyl se silleen näkyy. Ja sama kans sit vaik lajittelun kanssa. 

Se on kuitenkin jo niin arkista toimintaa ja rutiini et en ajattele aina et se on sellasta 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä." 

Eriävää kantaa edusti H7, joka ilmaisi olevansa lauseväittämän kanssa eri mieltä ja 

tarkensi, ettei ilmastonmuutoksella ole vaikutusta hänen elämäänsä.  

H7: "No en mä nyt iha voi niin sanoo. En mä nyt huomaa sitä joka päivä mut kyl mä siit 

oon silleen tietonen tietenki. ehkä sitä huomioidaan jossain mediassa vähän mut ei 

silleen oo vaikutusta mun elämään." 

Haastateltavat esittivät erilaisia argumentaatioita, joilla kannattivat täysin tai 

varovaisesti lauseväittämää. Tapoja, joilla ilmastonmuutos on osana elämää, olivat 

esimerkiksi ilmastonmuutoksesta johtuva stressi, ilmastonmuutosta hillitsevät toimet 

kuten lajittelu, kävelemisen ja julkisen liikenteen suosiminen sekä kavereiden kanssa 

aiheesta keskustelu. Haastateltavat antoivat seuraavanlaisia esimerkkejä:  

H10: "Kyl se (ilmastonmuutos) niinku mua stressaa. Varsinkin se, et pystynks mä paljoo 

ite tekee ja vaikuttaa. Kyl se vaikuttaa joo. Kyl mä silleen mietin asioita, et sammutan 

valot huoneesta. Et kyl se vaikuttaa." 

H1: "Jos lähtee miettimään, että kyllä sitä kierrättää asioita sen takia, että haluaa olla 

mukana ilmastonmuutoksen torjumisessa." 

H8: "No periaatteessa koska mä suosin pyöräilyä ja kävelyä niinku yksityisautoilun tai 

julkisen liikenteen sijaan. et kyl se silleen näkyy. ja sama kans sit vaik lajittelun kanssa." 

Haastateltavat nostivat ensimmäisen lauseväittämän kohdalla esiin myös erilaisia 

maailmantilanteelle ajankohtaisia aiheita, joilla perusteltiin sitä, ettei ilmastonmuutosta 
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ajateltu enää yhtä aktiivisesti kuin ennen. H5 ja H2 toivat esiin covid-19-pandemian ja 

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Maailmantilanne nousi esiin vastauksissa 

seuraavanlaisesti: 

 H5: "Ja kyl silleen sitä ajattelee mut en nyt enää niin paljon ku ennen. Et sitku nyt on 

ollu kaikki nää koronat ja sit niinku sota nyt et kyl ilmastonmuutos oli ennen koronaa se 

maailmanlaajuinen iso aihe, josta puhuttiin. Mut nyt se on sit jääny vähän niinku tonne 

koronan ja sodan jalkoihin, vaikka ei se oo ongelmana kadonnu sit mihinkään. " 

H2: "Varsinkin ennen koronaa ilmastonmuutos tuntui olevan se ykkösjuttu, josta 

puhuttiin joka paikassa. Mutta sitten alkoi korona ja nyt tää sota Ukrainassa niin 

tuntuu, ettei siitäkään enää puhuta sitten." 

Myönteisiä ja varovaisesti myönteisiä kannanottoja tehneet haastateltavat nostivat esiin 

myös sään ääri-ilmiöitä ja luonnonkatastrofeja. Lauseväittämä sai haastateltavat 

miettimään sitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa myös ulkomailla ihmisten elämään. Sään 

ääri-ilmiöitä ja luonnonkatastrofeja pohdittiin seuraavanlaisesti: 

H6: "Mut kyl se nykyään jo aiheuttaa ongelmii just jossain Grönlannis silleen 

päivittäiseen elämään. Et kyl mä välil mietin sitä, et siel sulaa ne jäätiköt ja veden pinta 

nousee. Se ei ainakaan kyl kuulosta kauheen hyvältä, et ihmiset menettää siel 

asuinpakkoja ja tulee kasvavassa määrin luonnonkatastrofeja." 

Myös sosiaalisen median tunnistettiin tuovan ilmastonmuutoksen osaksi elämäänsä. 

Sosiaalinen media näyttäytyi vastauksissa seuraavanlaisesti:  

H4: "Jos näkee vaik tiktokis jotain videoita, et miten eläimillä on huonot olot tai, että 

miten vaik Australiassa on hirveet tulvat ni sillon joo sitä mä kyl ajattelen ja sit siit tulee 

kyl silleen huono mieli et näkee sen muiden kärsimyksen siel somessa." 

Niin eriäviä kuin myönteisiä kannanottoja tehneet haastateltavat kertoivat, että medialla 

on oma roolinsa ilmastonmuutoksen vaikutuksista nuoren elämään. Esimerkki 

vastauksesta on seuraava:  

H2: "Kyl me puhutaan siitä kavereiden kanssa varsinkin, jos se (ilmastonmuutos) on 

ollu jotenkin esillä uutisissa tai lehdissä. "  
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H2: "Aika usein, jos on ollut uutisissa jotain juttuja ilmastonmuutoksesta tai jostain 

tutkimuksista siihen liittyen niin saatetaan sitten puhua niistä. Aika usein se myös sitten 

menee siihen, että jutellaan kenen pitäisi tehdä muutoksia ilmastonmuutoksen 

hillitsemisen eteen." 

Lauseväittämää tukevista perusteluista suosituimman ja tärkeimmän voi todeta olevan 

se, että ilmastonmuutos näkyy nuorten elämässä lähinnä ilmastonmuutosta hillitsevien 

keinojen kautta. Lajittelu, julkisen liikenteen ja kävelemisen suosiminen nousivat 

suosituimmiksi tavoiksi, joilla ilmastonmuutos näkyy nuorten elämässä. Ilmastonmuutos 

näkyy nuorten elämässä myös erilaisten luonnonkatastrofien kautta. Myös perinteisen 

median ja sosiaalisen median voi sanoa olevan tärkeä tekijä siinä, miten paljon 

ilmastonmuutos vaikuttaa nuorten elämään. 

2. Lauseväittämä: Ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat näkymään konkreettisesti 

oman elämäni aikana 

 

Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli yhdeksän haastateltavaa. Yksi haastateltavista 

oli varovaisesti samaa mieltä. Yksikään haastateltava ei esittänyt monitulkintaista, 

varovaisesti eriävää tai eriävää kannanottoa. 

Esimerkki lauseväittämän kanssa samaa mieltä olevasta vastauksesta on seuraava:  

H1: "Varmasti. Ihan varmasti ja näkyyhän se jo nyttekin säässä ja muuta." 

Toisaalta H1 esittää myös kannanoton, ettei ilmastonmuutoksen seuraukset varsinaisesti 

huoleta häntä eikä hän ota niitä vakavasti.  

 H1: "Tää on sellanen asia, joka tuntuu ajatuksena silleen kaukaselta ja epäuskottavalta 

ja vähän ikävä juttu mutta se ei vaikuta hirveen negatiiviselta mun mielestä jostain 

syystä. Varmasti tulee näkymään ja näkyy jo nyt mutta mä en osaa ottaa niitä 

seurauksia niin vakavasti, kun varmasti pitäis." 

Myös H3 jatkoi kannanottoaan kertomalla, että ilmastonmuutos tuntuu kaukaiselta ja on 

siksi helppo sivuuttaa.  

H3: "Mut ainakaan nyt viel kun se ei oo hirveesti niinku kaaottisesti näkyny niinku 

kotimaassa niin ihmiset ei ota sitä yhtä vakavasti mut niinku jos meidän  elinaikana 
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niinku merenpinnat nousee ja siit tulee semmonen ongelma niinku täälläkin päin niin 

ihmiset tulee kiinnittää siihen paljon enempi huomioon. Mut nyt se on viel niin kaukana 

meistä niin sen voi vaan sivuuttaa sen et tää ei oo meille viel ajankohtasta ja ajatella et 

ei se oo viel mikää iso juttu." 

Samaa mieltä olevia kannanottoja perusteltiin muuttuvilla sääolosuhteilla 

seuraavanlaisesti: 

H1: "Niinku (maantiedon opettaja)kin sanoi yks tunti niin saadaan tänne pidempi ja 

lämpimämpi kesä" 

H2: "No mun mielest joo tulee näkymään. Ainakin kesät tulee kuumemmaks ja sitten 

ilmanlaatu huononeen. Ja sitten tietenkin Suomessa ei välttämättä tulisi enää lunta 

talvella ja se jotenkin tuntuu oudolta ajatukselta, että ei olisi lunta täällä enää." 

Varovaisesti myönteisen mielipiteen esitti H4. Varovaisuus ilmeni sanavalinnoilla ja 

toivolla, ettei ilmastonmuutoksen seuraukset olisi niin merkittäviä kuitenkaan. 

H4: "Varmaan sit jossain vaihees tulee näkymään ja vaikuttamaan. Mut mul on toivoo et 

se ei näkyis niin paljoo negatiivisesti sit oman elämän aikana tääl Suomessa." 

Varovaisesti samaa mieltä ollut haastateltava tunnisti, että ilmastonmuutoksen 

seuraukset voivat olla tuhoisia toisella puolella maailmaa, mutta samalla hän puolusti 

kantaansa sillä, etteivät seuraukset tule hänen mielestään olemaan Suomessa kovin 

negatiivista. 

H4: "Et kyl mä uskon, et se tulee sit niinku muualla maailmassa tekee tuhoo just 

esimerkiks tulvien muodossa et ne on tosi äärimmäisiä verrattuna joitakin vuosia sitten 

olleisiin tulviin. Mut kyl mä uskon, et viel ehditään tehdä muutos ja et meil olis toivoo, 

ettei se vaikuttais silleen kovin konkreettisesti ainakaan niinku negatiivisesti." 

H6 puolusti kantaansa sillä, että ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat näkymään 

Suomessa esimerkiksi ilmastopakolaisten kautta.  

H6: "Mut kyl sit uskon et on muitakin konkreettisia asioita kun pelkästään sää. Et 

varmasti sitten ku muissa paikoissa ilmasto lämpenee radikaalisti ja ihmisten elinolot 

menee siel päin pilalle ni sit ne lähtee niinku ettii uutta asuinpaikkaa jostain muualta. Et 
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sit voi olla et tulee niit… onks ne sit ilmastopakolaisia… et ne sit ettii uuden kodin jotain 

muualta ja vois kuvitella et niit sit tulee kans tänne Suomeenki." 

H6 pohti kannanotossaan myös valtioiden säätämien uusien ilmastolakien konkreettisia 

vaikutuksia ihmisten elämään.  

H6: "Sit viel ehkä yks konkreettinen esimerkki et miten ilmastonmuutoksen seuraukset 

tulee näkee voi olla sit se et valtiot säätää uusii lakeja, jotka sit koittaa jotenkin hillitä 

ilmastonmuutosta. Et ehk seki on sit sellanen konkreettinen seuraus ilmastonmuutoksen 

seurauksista. Et ku ihmiset ei muuten tee tarpeeks ni sit pitää puuttuu peliin ihan niinku 

laeilla." 

Myös H7 nosti esiin ilmastonmuutoksesta johtuvat mahdolliset rajoitukset esimerkiksi 

kulutustuotteissa.  

H7: "Ja sit varmasti sekin tulee näkyy et jos jotku luonnonvarat niinku loppuu tai sit jos 

jossain tuotetaan jotain tuotetta ja sit ilmastonmuutoksen takii sitä ei voida enää 

tuottaa. Tai et jos tuleeki jotain rajotteita et ei saa enää tuottaa jotain tuotetta ni kyl mä 

uskon et seki vaikuttaa ja tulee näkyy." 

Yhteenvetona nuorten kannanotoista ja perusteluista toiseen lauseväittämään voidaan 

todeta, että haastateltavat näkevät ilmastonmuutoksen seuraukset ilmaston 

lämpenemisenä, luonnonkatastrofeina ja merenpinnan nousuna. Haastateltavat eivät 

kuitenkaan näe ilmastonmuutoksen seurauksia Suomessa kovin negatiivisena asiana, 

vaan lämpimämmät kesät ovat haastateltavien mielestä iloinen asia. Nuoret näkevät 

ilmastonmuutoksen kaukaisena ongelmana, ja siksi se on myös helppo jättää huomiotta. 

Muita konkreettisia seurauksia olivat ilmastopakolaisuus ja valtioiden säätämät 

ilmastolait ja niistä mahdollisesti seuraavat rajoitukset esimerkiksi kulutustuotteisiin. 

Haastateltavat nostivat esiin myös median aseman ilmastonmuutoksessa. Nuoret 

ihmettelivät sitä, että vuoden 2019 lopulla ilmastonmuutos oli mediassa laajasti esillä. 

Uusien vaikeiden aiheiden, kuten Covid-19-pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan 

ukrainaan, alettua ilmastonmuutos jäi mediassa vähemmälle huomiolle.   

3. Lauseväittämä: Ilmastonmuutokseen uskominen riippuu yksilön omista arvoista 

 

Kaikki haasteltavat ottivat myönteisesti kantaa kolmanteen lauseväittämään.  
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H10: "Lowkey joo vaikuttaa." 

H1, H2, H3, H9 ja H10 ottivat perusteluissaan esiin sen, että yritykset voivat hyötyä 

ilmastonmuutoksesta tai vähätellä ilmastonmuutosta saadakseen jonkinlaista 

kilpailuetua. 

H1: "Varmasti on myös sitten niin, että jos joku iso yritys, vaikka tekee 

ilmastonmuutoksen kannalta huonoja asioita niin silloin sen yrityksen arvoissa ei 

varmastikaan oikeasti uskota ilmastonmuutoksen olevan vakava asia vaan ajatellaan 

sitä, että saataisiin vaan rahaa."  

H2: "No mun mielest joo et esim., jos sä hyödyt vaik ilmastonmuutoksesta niin kylhän sä 

sitten ainakin vähättelet sen vaikutuksia. Vaikka just jotkut autobrändit tai sellaset niin 

vaikka ne tekee niitä sähköautoja niin … se on koska ne on nyt niinku muodissa niin en 

usko, että ne ainakaan sanois että ne uskois siihen. Mun mielest sähköautotki on 

sellanen bränditeko, että ne haluu nyt olla niinku ajan hermolla." 

H3: "Sit jos on niinku semmonen et keskittyy enemmän vaan omaan työhön tai just 

johonki liiketoimintaan tai vastaavaan ni siihen voi olla hyvinkin ensinnäki enemmän 

mielessä se et miten paljon rahaa tuottaa ja se on se päämäärä et vähemmän miettii sitä 

niinku, että miten sun teot vaikuttaa ekologisesti vaan enemmä ajattelee sitä että miten 

ite voi hyötyy asiasta." 

H9: "Tai niinku vaik Trump. Et sehän ei uskonu. Ja siinä on varmaan sit taustalla just, 

tai mun mielestä siinä on taustalla just ne arvot. Et ehkä se johtuu siitä yritysmaailman 

ajatustavasta. Tai ne ajatukset on siinä taustalla. Että, kun jos ne ilmastonmuutoksen 

seuraukset vaikuttaa negatiivisesti (yritykseen) niin se koittaa sivuuttaa ne." 

H10: "No ehk lowkey joo. Et jos joku haluu törsää paljon tai tehä pahaa silleen.  Esim 

joku firma, et ehk ne haluais kieltää ilmastonmuutoksen et ei se oo niin vakava tai oikee 

juttu. Vaik voi olla, et neki tietää pääkopassaan, et tää on oikee juttu ja näin ei pitäis 

ehk tehä." 

Yhteenvetona kolmannesta lauseväittämästä voidaan todeta, että haastateltavien 

kannanotot olivat selkeästi samaa mieltä väittämän kanssa. 
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Kolmannen väittämän kannanotoille esitettiin useita perusteluita siitä, että 

ilmastonmuutoksen hillitseminen ei kuulu yritysten arvomaailmaan, vaan yritykset 

koettavat hyötyä ilmastonmuutoksesta tai vähättelevät ilmastonmuutosta saadakseen 

kilpailuetua. Haastateltavat perustelivat kantaansa myös sillä, että ilmastonmuutoksen 

huomioon ottavat yritykset tekevät sen imagon takia, jolloin perimmäisenä ajatuksena 

on myös yrityksen saama hyöty. Haastateltavat nostivat perusteluissaan esiin myös sen, 

että henkilön poliittinen kanta voi heijastua yksilön ajatuksiin ilmastonmuutoksesta.  

Mielenkiintoista oli se, etteivät nuoret reflektoineet lauseväittämää omiin arvoihinsa, 

perhetaustaansa tai ympäristöönsä. Nuoret hakivat esimerkkejä yritysmaailmasta ja 

politiikasta mutta etäännyttivät itsensä kysymyksestä. 

4. Lauseväittämä: Otan ilmastonmuutoksen huomioon omassa toiminnassani 

 

Haastateltavien vastauksissa neljänteen lauseväittämään oli eniten hajontaa. Kolme 

haastateltavista oli varovaisesti samaa mieltä lauseväittämän kanssa, kolme täysin samaa 

mieltä, kolmen haastateltavan kannanotot olivat monitulkintaisia ja yhden haastateltavan 

vastaus oli kieltävä.  

Myönteisen kannanoton antaneet haastateltavat perustelivat kantaansa kertomalla 

erilaisista toimista, joita tekevät arjessaan. Näihin lukeutui muun muassa lajittelu, 

energiansäästö, kasvissyönti ja hiilijalanjäljen laskeminen.  

H6: "Kyl mä otan. Kierrätetään kaikki perheen kaa ja sit meil on tommonen hybridiauto 

ja aina ladataan ja ajetaan sähköl ku pystyy. Ja sit mä ainakin yritän laskee mun 

hiilijalanjälkee mut sit en mä tiedä et miten mä siin oon onnistunu. oon joskus koittanu 

laskee mun hiilijalanjälkee netissä ja sit kattonu et mitkä olis ne isoimmat asiat joista 

pitäis karsia et sais jotain vaikutusta aikaan." 

H8: "No tottakai. Mä suosin kaikkee hyötyliikuntaa. Ja sit ilmastolle se on parempi ku ei 

tuu sit niit päästöjä ilmaan. ja sit vältän kaikkee roskaamista. - Teen semmosii arjen 

pikkujuttuja." 

Varovaisesti samaa mieltä olevat haastateltavat nostivat esiin epäilykset oman 

käyttäytymisensä ilmastovaikutuksista. Varovaisuus ja epäilykset tulivat ilmi 

haasteltavien sanavalintojen ja perustelujen kautta. 
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H4: "Kyl mä välillä niinku mietin niit ratkasuja ja usein vaik niinku kävelen mielummin 

kouluun ku sit meen kyydil tai bussil. Niinku jos meil on sit kisamatkoi tai leirimatkoi 

harrastuksis me mennään sinne aina kimppakyydillä et sit tulee vähemmän päästöi. Ja 

mä oon myös kasvissyöjä mut en oo tehny sitä valintaa sen takia et se on ilmastolle 

hyväksi. Mut sit mä kuitenkin katon mun ruokavaliossa et ne valinnat ei silleen 

vaikuttais ilmastonmuutokseen et sitte mä aina katon et mist päin mun käyttämä soija tai 

tofu on kotosin et sit koitan siinä niinku minimoida niit ilmastovaikutuksii." 

Myös H9 kertoi tekevänsä arjen ilmastotekoja. Kannanotosta tekee varovaisesti 

myönteisen haastateltavan sanavalinnat ja selkeä epäilys omien ilmastotekojensa 

riittävyydestä. 

H9: "No joo. Mä koitan olla silleen edesauttamatta ilmastonmuutosta. Mut en ihan 

silleen niinku ihan 100 prosenttisesti tee mitään aktiivisia toimia." 

H2 kannanotto oli monitulkintainen, sillä haastateltavan kannanotosta ymmärsi, että 

haastateltava ottaa ilmastonmuutoksen jotenkin huomioon samalla, kun haastateltava 

kertoi, että haluaisi tehdä arjessaan enemmän ilmastonmuutoksen huomioimiseksi.  

H2: "No en ainakaan paljoo. Kyl mä haluaisin enemmän." 

Kannanottoaan H2 perusteli sillä, että syö kasvispainotteisesti mutta välillä syö myös 

lihaa. H2 otti myös kantaa ostokäyttäytymiseensä ja kertoi kuluttavansa paljon 

pikamuotia.  

H2: "Yritän syödä kasvispainotteisesti ja mun vanhemmat on kasvissyöjiä, niin kotona 

tulee syötyy sitä. Mut muuten mä syön kyl ihan kaikkee. Ja kierrätän joo mut tulee 

paljon ostettua pikamuotii etten mä sitä niin paljon ota huomioon." 

Haastateltava tarkensi vielä kysymyksen jälkeen, että haluaisi jatkossa kiinnittää 

enemmän huomiota ostokäyttäytymiseensä ja oman kuluttamisensa hiilijalanjälkeen. 

Keinoiksi haastateltava kertoi kotimaisten tuotteiden suosimisen ja pikamuodin 

vähentäminen.  

H2: "No just et mä ostaisin kaikenlaista pikamuotii ja krääsää vähemmän ja sitten vois 

vähän enemmän kattoo että mistä tuotteet on tullut ja missä se on valmistettu. Haluaisin 

suosii myös enemmän kotimaisii juttuja." 
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Yksi haastateltava antoi täysin kieltävän kannanoton seuraavanlaisesti: 

H1: "Pakko kyllä myöntää, että en tarpeeks tiedostaen ota sitä huomioon mutta sitten 

tiedostamatta teen sitten asioita. Sanotaan, että jos mä teen jotain niin ei mulla 

käytännössä käy ikinä mielessä, että miten tää vaikuttaa ilmastoon." 

Kieltävän vastauksen antanut haastateltava puolusteli vastaustaan sillä, että hän tekee 

joitakin ilmastoystävällisiä valintoja arjessaan, mutta ei tee niitä ilmastonmuutoksen 

hillitsemisen takia vaan muista syistä.  

H1: "Kierrätyskin on enemmän sellanen symbolinen tapa ja rutiini, enkä tee sitä 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen vuoksi vaan se on vaan sellanen arkinen rutiini. Emmä 

valitsis kasvisruokaa sen takia, että ilmasto tykkäis vaan tekisin sen sitten ihan muista 

syistä." 

Kysyttäessä tarkennusta näistä muista syistä haastateltava vastasi seuraavasti:  

H1: "Pakko sanoa, että kierrätystä tulee harrastettua arjen rutiinina, koska perheessä 

tehdään niin. Kasvisruokaa syön välillä mutta en ilmastovaikutusten takia vaan, koska 

se on välillä parempaa." 

Yhteenvetona neljänteen lauseväittämään esitetyistä kannanotoista voidaan sanoa, että 

kannanotoissa oli hajontaa. Haastateltavien kannanotot eivät olleet selkeästi samaa tai 

eri mieltä lauseväittämän kanssa.  

Haastateltavat huomioivat ilmastonmuutoksen omassa toiminnassaan arkisten asioiden 

kautta, kuten suosimalla julkista liikennettä, kierrättämällä ja säästämällä energiaa. 

Muutama haastateltava kertoi perheessä olevasta hybridiautosta, ja mainitsi sen osana 

perusteluitaan. Osa haastateltavista oli kuitenkin epäileväinen omien toimiensa suhteen. 

Haastateltavat kertoivat ottavansa ilmastonmuutoksen toiminnassaan huomioon joskus, 

mutta eivät ajattele asiaa ilmastotekona. Osa haastateltavista puolestaan kertoi, että 

haluaisi ottaa ilmastonmuutoksen enemmän huomioon ja olisi valmis vähentämään 

lihansyöntiä ja kuluttamista sekä suosimaan enemmän kotimaisia tuotteita.   

Kieltävän kannanoton antanut haastateltava puolusti vastaustaan sillä, että lajittelu ja 

kasvissyönti ovat valintoja, jotka on tehty muista syistä kuin ilmastonmuutoksen 

hillitseminen.  
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5. Lauseväittämä: Ilmastonmuutoksen hillitseminen oman toiminnan avulla on vaikeaa 

 

Haastateltavat olivat kannanotoissaan lähes yksimielisesti myönteisiä lauseväittämää 

kohtaan. Yhdeksän haastateltavaa oli kannanotoissaan samaa mieltä lauseväittämän 

kanssa, ja yksi haastateltava antoi monitulkintaisen kannanoton. Myönteiset vastaukset 

olivat lyhyitä ja ytimekkäitä, ja perusteluita vastauksille täytyi pyytää erikseen. Nuoret 

vastasivat esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

H6: "No kyl se on." 

H1, H2, H4, H6, H7, H8, H9 ja H10 nostivat kannanottojensa perusteluissa esiin sen, 

että yksilön tekojen ja päätösten vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään on pieni. 

Haastateltavat ottivat kantaa siihen, että tarvitaan suurempi ihmismassa tekemään 

muutosta, eikä heidän mielestään yksi ihminen voi tehdä ilmastonmuutoksen eteen 

merkittävästi.  

H1: "Tottakai me kaikki voidaan ite yrittää vaikuttaa mutta ei voi väittää, että yksittäiset 

pienet ihmiset vois tehdä niin paljon kun ne isot valtiot ja organisaatiot." 

H2: "Kyl mä uskon et jonkun verran pystyn vaikuttaa omilla teoilla mut en mitenkää että 

merkittävästi voisin hidastuttaa ilmastonmuutosta." 

H4: "Et kyl must se on vaikeeta ku ei kaikkeen voi vaikuttaa vaikka niinku kuinka paljon 

haluis." 

H6: " Kyl se on. Mä en usko et jos osa vaan ihmisist yrittää hidastaa ilmastonmuutos ni 

ei sil oo kauheesti vaikutust. Tai et pitäs saada kaikki yhdessä yrittää vähentää 

hiilidioksidipäästöjä." 

H7: "Kyl mä uskon, et se on vaikee. Ihmiset ei usko et se oma vaikutus on niin suuri ni 

sit se tuntuu sillee turhalta tehdä niit päätöksii tai uhrauksii jos sit muut ei tee." 

H8: "No siis pieni osahan se vaan on koko ilmastonmuutosta et jos yks ihminen toimii 

jotenki eri tavalla. Et se vaikuttaa vasta jos joku kymmenen miljoonaa ihmistä yhdessä 

tekee nii pikkuhiljaa se alkaa vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen." 
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H9: "Silleen ku ei yksilö pysty vaikuttaa siihen." 

H10: "No kyl se on kosk sillee se oma toiminta ei paljoo auta. Sillee, et jos jokainen 

toimis ni kylhän sit varmaan vois hillitä sitä ilmastonmuutoksen etenemistä." 

Haastateltavat H2, H7, H9, H10 nostivat perusteluissaan esille sen, että valtioiden, 

yksityisten yritysten ja organisaatioiden tulisi ottaa enemmän vastuuta 

ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

H7: "Kyl must tää on aika vaikeeta ja just et vaik isojen yritysten tai valtioiden pitäis 

ottaa enemmän vastuuta niiden teoista." 

H10: "En mä tiiä, et ehk jotain isompii vaikuttajii tarvis. Ja jotain vaikutusvaltasii 

isompii firmoi et ne tekis jotain vähä erilailla." 

Toisaalta H10 esittää myös, että ilmastonmuutoksen hillitseminen voi olla myös isoille 

yrityksille vaikeaa.  

H10: "Tiiäksä halvempaa se on varmaan niille yrityksille toimii ns. ilmastonmuutoksen 

hillitsemisen vastasesti. Tai et varmasti se on vaikeeta sit ku siihen ei vaik oo yrityksellä 

rahaa." 

Monitulkintaisen kannan antoi H5, joka pohti lauseväittämää omalta osaltaan. 

H5: "Joo ja ei. Tai niinku se lihansyönti niin se päätös lopettaa on kyl vaikea. Kyl ne 

vaikuttaa siihen. Mut sit taas joo koska kyl mä pystyn tehdä päätöksii, jotka hidastaa 

ilmastonmuutosta." 

Haastateltava H5 tarkensi kannanottoaan vielä seuraavasti:  

H5: "Ehk äänestäminen on ollu vaikeint ja silleen et sit vois äänestää tulevaisuudes 

sellasii päättäjiä, jotka on tekemässä ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen töitä." 

Yhteenvetona lauseväittämään viisi voidaan todeta, että haastateltavat olivat lähes 

yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutoksen hillitseminen oman toiminnan avulla on 

vaikeaa.  

Myönteisissä vastauksissa tärkeämmäksi perusteluksi nousi se, ettei yksilö voi tehdä 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen paljoa. Haastateltavat perustelivat kantaansa 

sillä, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan suurempi joukko ihmisiä. 
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Haastateltavat nostivat vastauksissaan myös sen, että valtioiden, yksityisten yritysten ja 

organisaatioiden tulisi ottaa enemmän vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yksi 

haastateltava antoi monitulkintaisen vastauksen, jossa hän lähestyi lauseväittämää siltä 

kannalta, olisiko hänelle itselleen vaikeaa tehdä päätöksiä tavoista, joilla hillitä 

ilmastonmuutosta.  

 

6. Lauseväittämä: Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä asioista, jotta 

ilmastonmuutosta voidaan hillitä 

 

Haastateltavista H1 vastasi lauseväittämään myönteisesti, kolmen haastateltavan 

kannanotot olivat varovaisesti myönteisiä, yhden kielteinen ja viiden monitulkintainen. 

Lauseväittämään myönteisen kannanoton tehneet haastateltavat perustelivat kantaansa 

seuraavasti: 

H1: "Olisin kyllä valmis varmastikin." 

Tarkentaessaan perusteluitaan H1 jatkoi seuraavasti:  

H1: "Voisin jopa olla valmis luopumaan yksityisautoilusta. Varsinkin täällä pk-seudulla, 

kun se on mahdollista - Voisin varmasti kuvitella, että joskus tulevaisuudessa punasen 

lihan syöntiäkin voisi vähentää. Se olis ihan mahdollista tälläkin hetkellä. Eli sanon, 

että olisin valmis luopumaan tärkeistä asioista." 

H6, H7 ja H8 ottivat lauseväittämään kantaa varoivaisen myönteisesti. Haastateltava 

pohti suhdettaan lihansyöntiin ja yksityisautoiluun. Kannanoton varovaisuus ilmeni 

sanavalintoina ja empimisenä. Esimerkki vastauksesta seuraavana: 

H6: "Kyl mä ehkä joistain asioista voin. Mut kyl se olis tosi vaikeeta." 

Varovaisuus ilmeni myös haastateltavien perusteluissa. He kertoivat olevansa valmiita 

luopumaan itselleen tärkeistä asioista, mutta tarkensivat, etteivät ihan kaikesta. H7 

kertoi perusteluissaan olevansa valmis luopumaan joistain asioista, kuten lihan 

syömisestä.  
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H7: "Vaikka sit niinku olis hyvä vähentää vaik jotain kuluttamista, autoiluu ja 

matkustamista. Mä voisin sit luopuu kans jostain lihan syömisestä." 

H8 perusteli kannanottoaan sillä, että olisi valmis luopumaan bensa-autosta ja 

siirtymään sähköautoon.  

H8: "Kyl mä pystyn luopumaan. Et kyl mä pystyisin vaik luopuu bensa-autosta vaikka 

sähköautoista ei kuulu kiva ääntä. Mut kyl mä oon tietyis määrin valmis luopumaan mut 

en sit kuitenkaa ihan kaikesta." 

H9 otti lauseväittämään varovaisen kielteisesti. Vastauksesta varovaisen tekee 

haastateltavan sanavalinnat ja empiminen vastauksessa.  

H9:"No riippuu kyl…" 

H9 jatkoi kannanottoaan perustelemalla, ettei hänelle tule mieleen mitään, mistä hän 

olisi valmis luopumaan ilmastonmuutoksen hillinnän hyväksi.  

H9: " No ei kyl tuu mitään mieleen, että mistä voisin luopua ilmastonmuutoksen vuoksi." 

Osa haastateltavista otti kantaa monitulkintaisesti. Monitulkintaisuus ilmeni 

vastauksissa siinä, etteivät haastateltavat osanneet päättää. Osa haastateltavista ensin 

vastasi pystyvänsä, mutta jatkoi perusteluissa kuitenkin niin, ettei haastateltava olisi 

valmis luopumaan itselleen tärkeistä asioista ilmastonmuutoksen hillitsemisen vuoksi.  

H3: " No oishan se tosi itsekästä sanoo et ei olis valmis. Kylhän se on ainakin se 

moraalinen vastaus sanoo, et joo oon valmis luopuu tärkeistä asioista 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseks. Mut tietysti se on vaikeeta vaikka se olis se oikee 

päätös. Just niinku jos sä jätät pois niit asioita mist sä tykkään ni mitä sit sun oma 

elämänlaatu? Sit sul ei vois olla niit asioita et mist sä tykkäät et on se kova hinta 

maksettavana siitä." 

Kuudes lauseväittämä sai monen haastateltavan pohtimaan suhdettaan lihansyöntiin, ja 

olisiko itse valmis luopumaan punaisesta lihasta sen ilmastovaikutusten vuoksi. 

Haastateltavat pohtivat ruokavaliotaan seuraavanlaisesti: 

H1: "Voisin varmasti kuvitella, että joskus tulevaisuudessa punasen lihan syöntiäkin 

voisi vähentää. Se olis ihan mahdollista tälläkin hetkellä." 
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H2: "Vois syödä enemmän kasvisruokaa mut ei tuu oikeen enempää mieleen, että mistä 

mä voisin luopua." 

H5: "Niinku mä sanoin ni en pystyis ainakaa luopuu lihansyönnist viel ainakaan. Ehkä 

jos se olis ainoo keino, jolla voisin vaikuttaa ni kyl mä sit pystyisin pakon edes ihan 

helposti ja silleen." 

H6: "Luulen et mun vaikein asia luopuu olis just lihansyönti. Et mun perheestä osa on jo 

siirtyny vegaaneiks mut se olis vaikeet mulle." 

H6 jatkoi kannanottonsa pohdintaansa suhteestaan lihansyöntiin käsittelemällä sitä, 

miten hänen mielestään kasvissyöjiin ja vegaaneihin suhtaudutaan. Huoli muiden 

mielipiteistä nousi vastauksissa esiin seuraavasti: 

H6: "Sit siin on kans se et jos on vaik vegaani tai kasvissyöjä ni sit on paljon vitsejä ja 

ihmisil on sellanen tietty asenne kasvissyöjiin. Et en sit tiiä et haluunko ite sit sitä 

kontolleni et ihmiset vitsailee mun kustannuksella tai et siin on sellanen tietty stigma." 

Haastateltavat nostivat matkustamisen itselleen tärkeäksi asiaksi, josta olisi vaikea 

luopua. Esimerkki vastauksesta seuraavana: 

H2: "En tiedä, että luopuisinko kokonaan vaikka matkustelemisesta tai se on kuitenkin 

niin ihanaa ja kun muut kuitenkin tekee sitä niin tuntuu että miksi sitten mun pitäisi 

luopua siitä jos muut ei luovu." 

H10: "Tai sit niinku just lomamatkat ulkomaille niinku kauhee ikävä täl hetkel ja must 

tuntuu et mä oon kyl menos heti sitku pääsee." 

H10 jatkoi kannanottoaan perustelemalla, että vaikka matkustamisesta tulee huono 

omatunto, on hän silti halukas jatkamaan matkustelua.  

H10: "… Joo meiän pitää parantaa tätä ilmastoo mut kyl mä silti tonne lomalle lähen. 

Sillee et… vähän vaik tulee huono omatunto." 

Kuudes lauseväittämä sai haastateltavat myös miettimään sitä, miten moni muu tekee 

ilmaston eteen asioita. Haastateltavat pohtivat, onko sillä merkitystä, jos yksi ihminen 

luopuu jostain itselleen tärkeästä, jos kukaan muu ei luovu. Seuraavana esimerkki 

vastauksesta:  



41 
 

H2: " - kun muut kuitenkin tekee sitä niin tuntuu että miksi sitten mun pitäisi luopua siitä 

jos muut ei luovu." 

H4: "Onks sil niin paljon merkitys jos mä oon ainut joka tekee sen valinnan? Et sit jos 

olis taas enemmän ihmisii, jotka tekis sen saman valinnan ni sit niinku sehä olis paljon 

helpompi valinta." 

H10: "Mut en mä sit tiiä et onks se luopuminen oikee juttu. Sillee just seki, et jos mä en 

lennä sinne kyl sit joku muu sinne lentää. Et onks siit sit hyötyy?" 

H4 ja H8 pohtivat kannanotoissaan myös lasten saamista ja sen aiheuttamaa kuormaa 

ilmastolle. H4 ja H8 perustelivat kantaansa seuraavanlaisesti:  

H4: "Et jos mä yksin teen sen päätöksen vaik et no mä en tee ikin lapsii koska niinku sit 

se olis parempi ilmastolle ni olis se kyl niinku ihan tosi vaikee valinta." 

H8: "Et olisin valmis luopuu jostain omista mukavuuksista mut sit vaikka et jos pitäis 

miettii et haluunko lapsia vai en ni en mä siit luopuis ilmastonmuutoksen takii. Et vaik 

se olis raskasta ilmastolle ni en mä haluis siit luopuu." 

Yhteenvetona lauseväittämään kuusi voidaan todeta, että lauseväittämä sai monipuolisen 

vastaanoton. Haastateltavat eivät kokeneet lauseväittämään vastaamista helppona, ja 

kannanottoja kommentoitiin ja perusteltiin paljon.  

Lauseväittämä sai haastateltavat pohtimaan suhdettaan lihansyöntiin ja 

yksityisautoiluun. Lihan syönnin lopettamisen koettiin olevan haastavaa. Haastavuutta 

perusteltiin esimerkiksi sillä, että muut ihmiset eivät suhtaudu kasvissyöjiin ja 

vegaaneihin hyvin. Haastateltavat esittivät huolensa muiden sosiaalisesta 

hyväksynnästä, jos he lopettaisivat lihansyönnin. Tämän lisäksi matkustaminen koettiin 

asiaksi, josta on vaikea luopua.  

Kuudes lauseväittämä sai haastateltavat jälleen miettimään sitä, miten paljon yksi 

ihminen voi omilla teoillaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään. Haastateltavat 

esittivät myös epäilyksensä siitä, olisivatko he valmiita luopumaan itselleen tärkeistä 

asioista, jos muut eivät joutuisi tekemään samaa.   

Pulmatilanne 



42 
 

Lauseväittämien lisäksi laadullisessa asennetutkimuksessa on tyypillistä esittää 

pulmatilanteita. Tämän pulmatilanteen rakentamista varten katsoin Ylen Perjantai-

dokkarin "Saanko mä hankkia lapsia", jossa ilmastoahdistunut pariskunta miettii 

lastensaannin ilmastovaikutuksia. Valitsin pulmatilanteeksi nuorille samaistuttavan 

aiheen, ja peilasin pulmatilanteeseen myös aiemmin mainittuja Parkin ja Linin 

tutkimuksia nuorten ilmastoasenteista ja ostoskäyttäytymisestä. Pulmatilanne myös 

kiteyttää osan nuorille aiemmin esitetyistä lauseväittämistä ja pyörii samojen ajatuksien 

ja aiheiden ympärillä. Pulmatilanne on seuraavanlainen:  

"Pikamuoti on maailman toiseksi suurin saastuttaja öljyntuotannon jälkeen. 

Kankaantuotanto vapauttaa ilmakehään 1,2 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä 

vuodessa. Se on enemmän, kuin mitä kansainvälisen lentoliikenteen ja laivaliikenteen 

päästöt yhteensä. Olisitko valmis luopumaan pikamuodin ostamisesta sen 

tekstiilintuotannon ilmastovaikutusten vuoksi?" 

Pulmatilanne sai haastateltavilta eniten myönteisiä kannanottoja. Kuusi haastateltavaa 

olivat valmiita luopumaan pikamuodin ostamisesta tekstiilintuotannon 

ilmastovaikutusten vuoksi. Yksi haastateltava otti kantaa varovaisen myönteisesti, yksi 

haastateltava varovaisen kielteisesti ja yksi kielteisesti.  

Myönteisen kannanoton antaneet haastateltavat perustelivat vastaustaan seuraavasti:  

H1: "Henkilökohtaisesti joo voisin. Muoti nyt ei hirveesti kosketa mun elämää. - Mulla 

on ehkä neljä eri vaatetta, joita kierrätän. Ihan hyvin voisin ostaa vähemmän vaatteita 

tai ostaa vaikka käytettynä vaatteita, että tekstiilintuotantoa voisi vähentää. " 

H5: "No siis kyl mä pystyisin jos ostais sit jostain kirppikseltä ja silleen." 

H2 ja H6 perustelivat myönteistä kannanottoaan sillä, että ostavat jo nyt käytettyjä 

vaatteita erilaisilta kirpputoreilta ja käytettyjen vaatteiden liikkeistä. Haastateltavat 

suhtautuivat myönteisesti pikamuodista luopumiseen, mutta se ei varsinaisesti muuttaisi 

heidän elämäntavoissaan mitään. Haastateltavat olisivat siis valmiita jatkamaan jo 

tehtyjä päätöksiä elämäntavoista ja tottumuksista. Seuraavaksi esimerkki vastauksesta: 

H2: "Kyl mä olisin valmis luopumaan pikamuodista. Mä myös ostan paljon käytettynä ja 

käyn paljon UFFilla joten mulle pikamuodista luopuminen ei olis vaikee päätös." 
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H6: "Itseasias mä uskon et se olis aika helppo mulle. Mä ostan jo nyt aika paljon 

käytettyi vaatteita." 

H9 otti pulmatilanteeseen kantaa varovaisen myönteisesti. Haastateltava kertoi olevansa 

mahdollisesti valmis luopumaan pikamuodista. 

H9: "No joo kyl mä olisin mahollisesti valmis luopumaan. En mä ite käy missään 

kirppiksillä mut mun tyttöystävä käy. Mut kyl mä jossain UFF:illa voisin käydä." 

Haastateltavan varovaisuudesta kielivät vastauksen sanavalinnat. Haastateltavan 

suhtautuminen käytettyjä vaatteita kohtaan osoittautui olevan ennakkoluuloista. Hänen 

vastaukseensa vaikutti myös sosiaalinen paine ja se, miten muut saman ikäiset näkisivät 

hänet, jos hän ostaisi käytettyjä vaatteita. Haastateltava jatkoi kannanottoaan 

perustelemalla seuraavasti:  

H9: "Jotenki tuntuu, että silleen… jos ostaa käytettyi vaatteita niin se on vähän viel 

silleen outoo." 

Myös myönteisen kannanoton antaneet H8 ja H3 miettivät sitä, miten muut suhtautuvat 

käytettyihin vaatteisiin tai samojen vaatteiden käyttämiseen pitkään.  

H3: "Jos kaikki luopuis pikamuodista ni seki asia normalisoituis. Sit jos kaikki käyttäis 

just samoi vaatteita tai vaikka samanlaisia vaatteita niin se ei ois outoo. Kun jos olis 

yhtenäinen efortti et kaikki luopuis pikamuodista ni sit se stigma vaikka niinku 

käytettyjen vaatteiden ja aina samojen vaatteiden kierrättämisestä katois. Sit se ei olis 

mitenkään outoo. " 

H8: "Jos kulttuuri olis sellanen et on enemmän fine käyttää pitkään samoi vaatteita. Et 

kyl mä uskon et nyt jos sul on ees pari vuotta vanhoi vaatteita ni se koetaan tosi oudoks. 

Et jos sul on vanhoi vaatteita ni sua pidetään outona. Must se kulttuuri pitäis muuttaa ja 

sit ehk muut olis valmiit luopuu pikamuodista." 

Pulmatilanteeseen kielteisen kannanoton antoi H10.  

H10: "No en mä kyl pystyis." 

Haastateltava perusteli kannanottoaan sillä, ettei hänellä ole rahaa ostaa muuta kuin 

pikamuotia. 
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"Tai en mä ees kulje kauheesti niinku trendien mukana tai sillee mut ei mul kyl oo 

rahaakaa ostaa mitää ilmastonmuutoksen kannalta hyvin tuotettui vaatteit." 

Pulmatilanne sai haastateltavat pohtimaan sitä, miten käy, jos vain yksi ihminen luopuu 

pikamuodista. He miettivät, ovatko toiminnan seuraukset ilmaston kannalta positiiviset, 

jos kaikki muut eivät ryhdy toimiin myös.  

H9: "Jos yksin tekee niin, ni en usko, että se vaikutus ois kummonen." 

H4 oli kannanotossaan varovaisesti kielteinen. Häntä mietitytti se, riittäisikö 

vähentäminen vai tulisiko pikamuodin ostaminen lopettaa kokonaan, että 

ilmastovaikutuksia saataisiin. Varovaisuudesta kieli haastateltavan sanavalinnat ja 

perustelut.  

H4: "No siis riippuu siit et onks kyse siit et pitäskö lopettaa kokonaan vai vähentää. Et 

kyl mä voisin vähentää pikamuodin ostamista mut en kyl pystyis ehk kokonaa lopettaa." 

Yhteenvetona pulmatilanteesta voidaan sanoa, että lähes kaikki haastateltavat esittivät 

samaa mieltä olevia kannanottoja ja perusteluja sen puolesta, että olisivat valmiita 

luopumaan pikamuodista. Haastateltavat, jotka olivat valmiita luopumaan pikamuodin 

ostamisesta, perustelivat kannanottoaan sillä, etteivät osta nykyäänkään paljoa vaatteita 

tai sillä, että he ovat jo tottuneita käytettyjen vaatteiden ostajia. Erilaisia kantoja 

edustavat haastateltavat ottivat esiin sosiaalisen hyväksynnän. Haastateltavat kertoivat, 

ettei käytettyjen vaatteiden tai usein samojen vaatteiden pitäminen ole sosiaalisesti 

hyväksyttävää. Kielteisen kannanoton ottanut haastateltava kertoi, ettei ole valmis 

luopumaan pikamuodista. Kannanoton perusteluissa haastateltava toi esiin sen, että 

ilmastoystävällisesti tuotetut vaatteet ovat hintavampia kuin pikamuoti.  

 

Tulkitseva analyysi 

 

Tulkitsevan analyysin vaiheessa jo luokitettua aineistoa katsotaan tutkimuskysymysten 

kannalta oleellisten näkökulmien avulla. Tulkitseva analyysi tehdään aiemmin tehdyn 

luokittavan analyysin kannanottoja ja perusteluita apuna käyttäen.  
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Tässä tutkielmassa haastateltavia lähestyttiin nimenomaan nuorina, ei oppilaina. 

Haastateltavat olivat tietoisia, että haastattelussa selvitetään nuorten suhtautumista 

ilmastonmuutokseen. Haastateltaville ei kerrottu, että tutkielmassa on tavoitteena myös 

löytää yhteys nuorten ilmastoasenteiden ja käytöksen välillä. Tämä valinta tehtiin siksi, 

etteivät haastateltavat erikseen yritä vakuuttaa omien ilmastoasenteiden ja 

ilmastotoimien yhteyttä. Haastateltavien kannanotot ja perustelut ovat arvottavaa 

puhetta, jossa asenteen voimakkuus, suhde ja suunta määrittyvät. (Niska ym., 2018). 

Esittelen tulkitsevassa analyysissa tarkemmin tekemiäni tulkintoja siitä, mitä 

haastateltavien vastaukset tarkoittavat tai edustavat ja mitä aineistosta voi päätellä.  

Nuorten ilmastoasenteiden lisäksi tämän tutkielman tavoitteena on löytää yhteys nuorten 

asenteiden ja käytöksen välillä. 

Tulkitsevassa analyysissa käyn lauseväittämä kerrallaan läpi arvottamisen kohteen ja 

tästä muotoutuva asenne. Tästä etenen vertailemaan aiempaa tutkimuskirjallisuutta ja 

haastateltavien nuorten ilmastoasenteita. Tämän jälkeen analysoin haastateltavien 

argumentaatiosta haastateltavien käyttäytymistä ja vertailen tuloksia aiempaan 

tutkimukseen. Lopuksi esittelen analyysin johtopäätökset ja yhteenvedon.  

1. Nuorten huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan elämään 

Haastateltaville esitetty ensimmäinen lauseväittämä oli: "Ilmastonmuutos vaikuttaa 

elämääni."  Väittämän muodostumiseen vaikutti aiempi tutkimus (Deng ym., 2017), 

jonka mukaan nuoret ymmärtävät ilmastonmuutoksen seuraukset, mutta heidän 

suhtautumisensa ilmastonmuutokseen on neutraalia. Aiemman tutkimuksen mukaan 

nuorten huoli ilmastonmuutoksesta ja oman asuinalueen haavoittuvaisuus vaikuttivat 

nuorten toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vastaavanlaisia havaintoja tekivät 

Chu ja Yang (2018), jotka tutkivat ilmastonmuutosten vaikutusten sijaintia ja 

poliitikkojen ilmastoasenteita. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että kun seuraukset 

sijaitsevat omassa elinympäristössä, on valmius ilmastotoimiin suurempi.  

Lauseväittämälle esitettiin eniten myönteisiä kannanottoja, joissa osassa ilmeni myös 

haastateltavan varovaisuutta. Nuorten kannanotoista voi havaita, että nuoret ovat 

huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta eivät aktiivisesti ajattele asiaa. Ilmastonmuutos 

nousee nuorten keskuudessa puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa ja uutisissa, jotka 

tuovat esimerkiksi luonnonkatastrofien seuraukset lähemmäksi nuoria. Nuoret pohtivat, 
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että nykyisestä maailmantilanteesta, Covid-19 pandemiasta ja Venäjän hyökkäyksestä 

Ukrainaan johtuen ilmastonmuutos ja sen seuraukset eivät ole enää esillä mediassa yhtä 

ahkerasti kuin ennen tapahtumia, vuonna 2019. Nämä havainnot ovat linjassa aiemman 

tutkimuksen kanssa, jossa selvisi, että nuoret kritisoivat ilmastonmuutoksen heikkoa 

näkyvyyttä mediassa.  

Haastateltavien kannanotoissa on myös havaittavissa, että he etäännyttävät itseään 

ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista. Haastateltavien esimerkeissä nousevat esiin 

muiden maiden tapahtumat, luonnonkatastrofit, merenpinnan nousu muualla kuin 

Suomessa ja jäätiköiden sulaminen. Nuoret eivät tarkastelleen ilmastonmuutoksen 

seurauksia Suomen kontekstissa, ja vastauksista on havaittavissa se, etteivät nuoret usko 

ilmastonmuutosten seurausten tavoittavan Suomea.   

Kannanotoista rakentui asenne, jossa ilmastonmuutos vaikuttaa nuorten elämään 

arkisten rutiinien kuten lajittelun ja energiansäästön kautta. Ilmastonmuutos koetaan 

kuitenkin etäiseksi aiheeksi, jonka vaikutukset eivät näy Suomessa.  

2. Nuorten huoli ilmastonmuutoksen konkreettisista seurauksista 

Haastateltaville esitetty toinen lauseväittämä oli: "Ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat 

vaikuttamaan konkreettisesti omaan elämääni." Lauseväittämän muodostumiseen 

vaikuttivat Shepardson, Niyogin, Choin ja Charusombatin (2009) tutkimus 

kanadalaisnuorten käsityksistä ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista heidän 

elämäänsä. Tässä tutkimuksessa nuoret tunnistivat ilmastonmuutoksen seuraukset mutta 

kokivat, ettei ilmastonmuutoksella ole vaikutuksia heidän elämäänsä. Lauseväittämälle 

esitettiin pääosin myönteisiä kannanottoja, joista yksi oli varovaisesti myönteinen.  

Ilmastonmuutoksen konkreettisten vaikutusten nuorten elämän aikana nähtiin toteutuvan 

jossain muualla. Ilmastonmuutoksen ympäristöön vaikuttavien seurausten, kuten 

lämpötilan nousun, luonnonkatastrofien määrän kasvun ja merenpinnan nousun nähtiin 

olevan konkreettisia ongelmia, jotka tulevat konkretisoitumaan nuorten elämän aikana - 

mutta jossain muualla. Ilmastonmuutoksen seuraukset nähtiin kaukaisena ongelmana, 

joka on helppo jättää huomiotta. Ilmastonmuutoksen konkreettiset vaikutukset nuorten 

elämään nähtiin pikemminkin positiivisena asiana. Suomen ilmaston nähtiin 
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lämpenevän kesäisin, ja tämä näyttäytyi nuorille myönteisenä asiana. Nuoret puhuivat 

iloiseen sävyyn ja odottaen pitenevistä ja lämpiävistä Suomen kesistä. 

 

Tulokset ovat yhteneviä aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan nuoret ovat 

tietoisia siitä, että ilmastonmuutos johtaa ilmaston lämpenemiseen, jäätiköiden 

sulamiseen ja tulviin. Aiemman tutkimuksen kanssa yhtenevää olivat haastateltavien 

kannanotot ja perustelut siitä, että ilmasto lämpenee, merenpinta nousee ja 

luonnonkatastrofien määrä kasvaa. Aiemmassa tutkimuksessa (Shepardson ym., 2009) 

havaittiin myös, että konkreettisten seurausten tunnistamisesta huolimatta oppilailla oli 

käsitys, ettei ilmastonmuutoksella tule olemaan vaikutuksia heidän elämäänsä. Lisäksi 

nuoret ymmärtävät ilmastonmuutoksen seuraukset, mutta heidän suhtautumisensa näihin 

on neutraalit (Deng ym., 2017).  

Aiemmasta tutkimuksesta eroavat haastateltavien käsitykset siitä, että 

ilmastonmuutoksen konkreettiset vaikutukset tulevat näkymään positiivisessa mielessä 

nuorten elämässä. Ilmastonmuutoksesta johtuva Suomen kesien lämpeneminen ja 

piteneminen otettiin vastaan positiivisena muutoksena, eikä sen muita vaikutuksia 

kyseenalaistettu.  

3. Arvot ilmastonmuutokseen vaikuttavana tekijänä 

Haastateltaville esitetty kolmas lauseväittämä oli: "Ilmastonmuutokseen uskominen 

riippuu yksilön omista arvoista." Lauseväittämän muodostumiseen vaikuttivat aiemmat 

tutkimukset siitä, että ilmastoriskien merkittävyyteen vaikuttavat mm. yhteiskunnan 

arvot ja kulttuuri (Räsänen ym., 2016; Sierra-Barón ym., 2021; Corner ym., 2015; Ojala 

& Bengtsson, 2019). Lauseväittämä sai selkeästi vain myönteisiä kannanottoja. 

Mielenkiintoista oli, että kannanotoissaan nuoret pohtivat arvojen ja ilmastonmuutoksen 

yhteyttä ison maailman, kuten yritysten ja valtioiden, kautta. Nuoret kokivat, että 

ensisijaisesti yritysmaailma on vastuussa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. He nostivat 

kannanotoissaan esiin sen, että yritysten tarve tehdä tulosta vaikuttaa yritysten haluun 

pienentää hiilijalanjälkeään. Yksikään haastatteluihin osallistuneista nuorista ei 

reflektoinut omaa arvopohjaansa ja suhtautumistaan ilmastonmuutokseen, vaan 

vastaukset pyörivät yritysmaailman ympärillä.  Nuoret siis etäännyttävät itsensä 

ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista. Ilmastonvastuunkantajina nähdään ennemmin 
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yritykset ja valtiot kuin yksilö. Nuorten esittämät näkemykset ovat yhteneviä aiemman 

tutkimuksen kanssa, jossa on todettu, että nuoret kokevat omien ilmastotoimien olevan 

hyödyttömiä ja antavat enemmän painoarvoa ja vastuuta yritysten ja valtioiden 

toiminnalle. Tähän ajatusmalliin voi myös ajaa nuorten käsitys siitä, ettei omalla 

toiminnalla ole vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä (Pickering ym., 2020; Chu & 

Yang, 2018; Deng ym., 2017). 

Nuoret näkivät, että yritysmaailman arvot vaikuttavat siihen, miten yrityksessä nähdään 

ilmastonmuutos. Yrityksen ilmastonmuutoksesta mahdollisesti saama kilpailuetu ja 

imagohyöty nähtiin asioina, jotka vaikuttavat erityisesti yritysten käsitykseen 

ilmastonmuutoksesta. Yksityishenkilöiden arvomaailmasta nostettiin esiin poliittisen 

kannan vaikutus.   

4. Nuorten omat toimet ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen 

Haastateltaville esitetty neljäs lauseväittämä oli: "Otan ilmastonmuutoksen huomioon 

omassa toiminnassani." Lauseväittämän muodostumiseen vaikuttivat aiemmat 

tutkimukset, joiden mukaan nuoret ottavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä huomioon 

erityisesti lajittelun ja energiansäästämisen. Aiemman tutkimuksen mukaan nuoret 

yliarvioivat näiden hillitsemiskeinojen vaikuttavuutta. Lauseväittämän muodostumiseen 

vaikuttivat myös aiemmat tutkimukset, joiden mukaan nuorten positiiviset 

ilmastoasenteet eivät välity heidän toimintaansa ja käytökseensä asti. Analyysissä tulee 

huomioida se, että kyse on lukioikäisistä nuorista, joilla ei ole mahdollisuuksia tehdä 

omaan kotitalouteen tai esimerkiksi perheen autoon liittyviä päätöksiä. Osassa 

vastauksista tuli ilmi nuoren toive tehdä enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

eteen, mutta esimerkiksi perheen taloudellinen tilanne ei anna siinä periksi. 

Tällä lauseväittämällä selvitän, millainen on nuoren ilmastonmuutosta koskevan huolen 

ja nuoren ilmastoystävällisen käytöksen yhteys. Oma oletukseni oli, että nuorten 

ilmastonmuutosta koskevat asenteet ja huoli heijastuvat nuoren käyttäytymiseen. 

Aiempi tutkimus kuitenkin osoittaa, ettei nuorten ilmastonmuutosta koskeva huoli 

heijastu heidän käyttäytymiseensä asti. Lauseväittämään annetuissa kannanotoissa oli 

paljon hajontaa, eikä haastateltavilla ollut yhtä yhtenäisiä mielipiteitä, kuten aiemmissa 

kannanotoissa oli havaittavissa. Yleisimpänä ilmastonmuutokseen huomioivana tekona 

nuoret kertoivat jätteiden lajittelun, energiansäästön, julkisen liikenteen suosimisen ja 



49 
 

kävelemisen. Osa haastateltavista mainitsi myös kasvissyönnin ja roskaamattomuuden, 

ja yksi haastateltava kertoi laskevansa oman hiilijalanjälkensä. Kulutustottumuksista 

puhuttaessa nuoret nostivat usein esille ruokavalion sekä käytettyjen vaatteiden 

ostamisen. Vaikka lihantuotannon ilmastovaikutukset ovat olleet paljon esillä mediassa, 

useat nuoret kertoivat, etteivät ole valmiita lopettamaan lihan syömistä ja siirtymään 

kasvisruokavalioon. Yksi vastaajista kertoi olevansa kasvissyöjä, mutta hän korosti, ettei 

ole tehnyt valintaa ilmastonmuutoksen vuoksi vaan eläinten hyvinvoinnin vuoksi. 

Toinen taas tunnusti, ettei ota ilmastonmuutosta huomioon valinnoissaan. Haastateltava 

kertoi, ettei hänellä käy lähes koskaan mielessä kulutuksen tai arkisten rutiinien 

ilmastovaikutukset.  

Nuorten ilmastoteot koostuivat siis lähinnä arkisista valinnoista kuten lajittelusta, 

energiansäästämisestä ja ruokavaliosta.  Osa teki näitä toimia ilmastonmuutoksen 

hillitseminen mielessä, mutta osalle ne olivat arkisia rutiineja, ilman syvällisempää 

merkitystä.  

Nuoret nostivat esille myös ilmastonmuutoksen medianäkyvyyden, joka heidän 

kokemuksiensa mukaan johti ilmastonmuutosta koskevaan keskusteluun nuorison 

ystäväpiirissä. Aiempien tutkimusten mukaisesti haastateltavat tunnistivat toimia, jotka 

vaikuttavat ilmastonmuutokseen, mutta osallistuivat itse ilmastotoimiin matalan 

kynnyksen toimilla. Tulokset ovat siis yhteneviä aiemman tutkimuksen kanssa, jonka 

mukaan positiivinen asenne ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja kohtaan ei välity 

käyttäytymiseen saakka (Park & Lin, 2020; Wiederhold & Martinez, 2018). 

Haastattelujen tulokset kulkevat käsi kädessä myös Heinosen ja Kuisman (1995) 

tuloksien kanssa, joiden mukaan nuorilla on positiivinen asenne ilmastonmuutosta 

hillitseviä tekoja, kuten lajittelua, kohtaan. Nuorten vastauksista kävi myös ilmi, että he 

ovat valmiita ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin, jos ne tuntuvat mukavilta eivätkä 

vaikeuta liikaa elämää. Nuoret olivat esimerkiksi valmiita syömään kasvisruokaa, jos se 

on hyvää, mutta eivät olleet valmiita siirtymään kasvisruokavalioon sen ilmastohyötyjen 

takia. Nämä tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jossa tarkasteltiin 

ilmastotoimia motivaation kannalta (Kollmuss & Agyeman, 2002). Tutkijoiden 

havaintojen mukaan ihmisten sisäinen motivaattori, kuten mukavuudenhalu, motivoi 

enemmän kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen ajattelu.  
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5. Nuorten käsitykset omista vaikuttamismahdollisuuksista 

Viides lauseväittämä oli "Ilmastonmuutoksen hillitseminen oman toiminnan avulla on 

vaikeaa". Lauseväittämän muodostamiseen vaikuttivat aiemmat tutkimukset, joiden 

mukaan nuoriso kokee, ettei hiilidioksidipäästöjen laskemiseen ole tarjolla tarpeeksi sitä 

tukevaa infrastruktuuria sekä tutkimukset, joiden mukaan nuorison mielestä 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen vastuu on enemmän valtioiden ja yritysten harteilla 

kuin yksilöiden. Suomalaisten ilmastoasenteita tutkittaessa on ilmennyt, että 

suomalaisten usko oman toiminnan ja käyttäytymisen vaikutuksista ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen on alhainen. Samaisen tutkimuksen mukaan suomalaiset antavat paljon 

painoarvoa sille, mitä muut tekevät. (Lehtonen ym., 2020). 

Haastateltavat olivat kannanotoissaan lähes yksimielisesti sitä mieltä, että 

ilmastonmuutoksen hillitseminen oman toiminnan avulla on vaikeaa. Yksi 

haastateltavista päätyi kuitenkin reflektoimaan omaa äänestyskäyttäytymistään ja sitä, 

miten äänestämisestä tulee vaikeampaa, kun päätöksessä täytyy ottaa huomioon 

edustajan mielipiteet ilmastonmuutoksesta.  

Haastateltavat olivat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että yksilön toiminnalla ei ole 

suurta vaikutusta, vaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan suurempi joukko 

ihmisiä. Haastateltavat kyseenalaistivat sen, miksi heidän pitäisi osallistua 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen omilla elämäntavoilla, jos kukaan muukaan ei tee 

niin. He pohtivat sitä, että tietyt ilmastonmuutosta hillitsevät toimet heikentävät heidän 

elämänlaatuaan. Osa nuorista otti jo toistamiseen esille sen, että heidän mielestään 

vastuu ilmastotoimista on valtioilla ja yrityksillä. Haastateltavien kannanotoissa toistui 

se, että ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin tarvitaan suuri joukko ihmisiä, joilla on 

yhteinen määränpää. Vastauksissa toistui jälleen nuorten kanta siitä, että yritysten ja 

valtioiden olisi otettava enemmän vastuuta ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista. 

Pohdittuaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä oman itsensä kautta osa haastateltavista 

alkoi pyöritellä ajatusta siitä, että ilmastonmuutoksen hillitseminen voi olla myös 

yrityksille vaikeaa mahdollisten taloudellisten menetysten vuoksi.  

Tulokset ovat yhteneviä lauseväittämän muodostamiseen vaikuttaneiden tutkimusten 

kanssa. Nuorten usko oman käyttäytymisen ja toiminnan vaikutuksista 

ilmastonmuutokseen oli heikkoa. He perustelivat kannanottojaan sillä, ettei yksilön 
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teoilla ole suurta vaikutusta ilmastonmuutoksen suhteen. Moni haastateltava 

kyseenalaisti sen, miksi hänen pitäisi muuttaa toimintaansa, jos kukaan muukaan ei 

muuta. Nämä perustelut vertautuvat Lehtosen tutkimustuloksiin, jonka mukaan 

suomalaiset eivät usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, mutta antavat paljon 

painoarvoa muiden toiminnalle. Nuorten vastauksista on havaittavissa vaikutelma siitä, 

etteivät he itse pysty toimimaan riittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Samankaltaisiin tuloksiin tultiin myös vuoden 2019 Nuorisobarometrissa, jonka mukaan 

nuoret eivät usko itse juurikaan pystyvänsä ehkäisemään ilmastonmuutosta. Nuorten 

huolesta ilmastonmuutosta kohtaan on myös havaittavissa asenne siitä, että vastuussa 

ilmastonmuutoksesta on kuitenkin joku muu kuin nuori itse. 

6. Nuorten valmius omaksua ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä, jotka 

vaikuttamat omaan elämäntapaan 

Kuudentena lauseväittämänä haastateltaville esitettiin seuraava lause: "Olen valmis 

luopumaan minulle tärkeistä asioista, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä". 

Lauseväittämän muodostumiseen vaikutti erityisesti Ajzenin (1985) käyttäytymisen 

teoria, jonka mukaan yksilö muuttaa käyttäytymistään, jos kokee, että muutokset tuovat 

positiivisia vaikutuksia. Lauseväittämän muodostamiseen vaikutti myös aiempi tutkimus 

(Deng ym., 2017), jonka mukaan nuorten käsitys omien toimien vaikutuksesta 

ilmastonmuutoksen hillintään on varsin heikkoa. Tutkimuksen mukaan nuoret uskovat, 

että oman käyttäytymisen vaikutus ilmastonmuutokseen on vain lievä.  

Nuorten kannanotoissa oli paljon hajontaa. Vain yksi haastateltavista vastasi olevansa 

valmis luopumaan itselleen tärkeistä asioista. Loput haastateltavista esittivät kielteisiä 

tai monitulkintaisia, empiviä vastauksia. Haastateltava, joka oli valmis luopumaan 

itselleen tärkeistä asioista, kertoi olevansa valmis luopumaan yksityisautoilusta ja 

punaisen lihan syömisestä. Kysyttäessä haastateltava kuitenkin kertoi, ettei hänellä ole 

autoa. Hän olisi siis valmis luopumaan yksityisautoilusta, johon hän oli jo valmiiksi 

sopeutunut autottomana.  

Lihansyönnistä luopuminen oli nuorten keskuudessa suurin haaste. Teema nousi 

haastatteluissa esiin nuorten omasta aloitteesta. He pohtivat suhtautumistaan 

kasvissyöntiin ja kertoivat, miten haastavaa lihansyönnistä luopuminen heille olisi. Osa 

haastateltavista vastasi suoraan, ettei olisi valmis luopumaan lihansyönnistä. Syyt 
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löytyivät sosiaalisesta paineesta ja muiden mielipiteistä. Nuoret pohtivat sitä, miten 

kasvissyöjiin suhtaudutaan edelleen nihkeästi, ja kasvissyöjistä on paljon vitsejä. Nuoria 

pelotti naurunalaiseksi joutuminen ruokavalion takia.  

Tulokset ovat yhteneviä Kollmussin ja Agyemanin (2002) tutkimuksen kanssa, jossa 

myös muiden mielipiteillä ja sosiaalisella paineella on tekemistä ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen johtavan käyttäytymisen kannalta. Kollmuss ja Agyeman tekivät myös 

havainnon, että kun kyseessä on ilmastonmuutoksen hillitseminen oman toiminnan 

kautta, ihmisillä on sisäisiä esteitä käyttäytymiselle. Käytöstä usein ohjaa yhteisön 

mielipide ja mukavuudenhalu ennemmin kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

positiiviset seuraukset.  

7. Nuorten valmius omaksua ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä 

Kuuden lauseväittämän jälkeen nuorille esitettiin pulmatilanne, jossa nuoret saivat 

pohtia ilmastosaasteita sekä kulutustottumuksiaan. Pulmatilanne oli seuraavanlainen: 

"Pikamuoti on maailman toiseksi suurin saastuttaja öljyntuotannon jälkeen. 

Kankaantuotanto vapauttaa ilmakehään 1,2 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä 

vuodessa. Se on enemmän, kuin mitä kansainvälisen lentoliikenteen ja laivaliikenteen 

päästöt yhteensä. Olisitko valmis luopumaan pikamuodin ostamisesta sen 

tekstiilintuotannon ilmastovaikutusten vuoksi?" Pulmatilanteen muodostumiseen 

vaikuttivat aiemmat tutkimukset ihmisen käyttäytymisen ja ilmastoystävällisten 

tuotteiden välisestä kuilusta. Tutkimusten mukaan positiiviset asenteet kestävästi 

valmistettuja tai kierrätettyjä vaatteita kohtaan eivät kantaudu käyttäytymisen 

muutokseen asti (Venghaus ym., 2022; Park & Lin, 2020; Wiederhold & Martinez, 

2018) Parkin ja Linin (2020) mukaan syyt tähän löytyvät ihmisten ennakkoluuloista 

kierrätettyjä vaatteita kohtaan.  

Haastateltavien vastauksissa näkyi jo aiemminkin mainittu jo omaksuttujen 

elämäntapojen ja valintojen jatkaminen. Haastateltavat korostivat vastauksissaan sitä, 

ettei pikamuoti tai vaatteiden ostaminen yleensäkään ole heille kovin tärkeää, joten he 

olisivat valmiita luopumaan pikamuodista kokonaan. Haastateltavat keksivät 

proaktiivisesti tapoja, joilla voisivat mahdollisesti luopua pikamuodin ostamisesta. 

Keinoista eniten esiin nousi kierrätettyjen vaatteiden ostaminen niihin tarkoitetuista 

erikoisliikkeistä, kuten UFF:ista. Vaikka osa haastateltavista suhtautui positiivisesti 
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kierrätettyjen vaatteiden ostamiseen, he kuitenkin kertoivat, etteivät osta käytettyjä 

vaatteita vielä. Kysyttäessä, miksi näin on, haastateltavat kertoivat, että usein samoja 

vaatteita käyttäviä tai käytettyjä vaatteita ostavia nuoria kohdellaan eri tavalla kuin uusia 

vaatteita ostavia. Nuoret kertoivat ennakkoluuloista käytettyjä vaatteita kohtaan, ja 

mainitsivat, että käytettyjä vaatteita pitäviä nuoria pidetään outoina.  

Haastateltavien vastauksissa nousi esiin myös käsitys siitä, ettei yksilön teoilla ole 

suurta merkitystä. Nuoret pohtivat, vähentääkö pikamuodista luopuminen 

ilmastopäästöjä, jos kaikki muut eivät toimi samalla tavoin. Tulokset ovat jälleen 

yhteneviä Kollmussin ja Agyemanin (2002) aiemman tutkimuksen kanssa, jonka 

mukaan käytökseen vaikuttavat sosiaalinen paine ja yhteisön mielipiteet. Nuoret eivät 

olleet valmiita tekemään muutoksia käyttäytymiseensä, sillä muilla samanikäisillä on 

ennakkoluuloja tai negatiivisia asenteita käytettyjä vaatteita kohtaan.  Nuorten 

vastausten perusteella ilmastoystävällisen käytöksen esteinä ovat ilmastonmuutokseen 

liittymättömät motivaattorit, kuten sosiaalinen hyväksyntä.  

Johtopäätökset 

 

Tässä luvussa esittelen aineiston analyysin pohjalta muodostetut tutkielman keskeiset 

johtopäätökset. Tarkastelen myös tutkimuksen onnistumisia ja puutteita, ja esitän 

jatkotutkimusaiheita.  

Tämä tutkielma toteutettiin toimeksiantona Caruna Oy:lle, ja sen tavoitteena oli selvittää 

ajankohtaista tietoa verkkoalueella asuvien nuorten suomalaisten suhtautumisesta 

ilmastonmuutokseen ja siitä, löytyykö ilmastoasenteiden ja käyttäytymisen väliltä 

yhteys. Tutkielmassa käytettiin kvalitatiivisesti kerättyä aineistoa ja aiemmin julkaistuja 

tutkimuksia. 

Tulosten mukaan nuoret näkevät ilmastonmuutoksen kaukaisena ongelmana, jonka 

konkreettiset vaikutukset ovat havaittavissa negatiivisesti ympäri maailman - paitsi 

Suomessa. Nuoret kuvailevat ilmastonmuutoksen aiheuttavan muissa maissa 

luonnonkatastrofeja, kuten tulvia, ja ajavan ihmisiä pois kodeistaan mutta 

ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia kotimaassa ei tunnisteta. Nuoret tunnistivat 

ilmastonmuutoksen vakavat seuraukset ulkomailla, ja huolta herätti ilmastopakolaisten 

tilanne. Nuoret eivät olleet huolissaan siitä, että ilmastopakolaiset saapuvat Suomeen, 
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mutta tunnistivat ilmastonmuutoksen seurausten vakavuuden, kun ihmiset joutuvat 

jättämään kotinsa.  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset nuorten lähiympäristöön nähtiin suurimmaksi osaksi 

positiivisina. Nuorten mukaan Suomen lyhyet ja kylmät kesät ovat ilmastonmuutoksen 

ansiosta muuttumassa pitemmiksi ja lämpimämmiksi. Tässä tutkimuksessa 

ilmastonmuutos näkyy nuorten elämässä arkisina asioina: kierrättämisenä, julkisena 

liikenteenä ja kasvissyöntinä. Nuoret olivat ottaneet nämä asiat osaksi omaa elämäänsä, 

ja ne olivat muodostuneet jo arkisiksi rutiineiksi. Tässä tutkimuksessa kierrättämisen, 

kasvissyönnin ja julkisen liikenteen suosimisen taustalla ei aina ollut motivaatio 

ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Osa nuorista kertoi käytäntöjen olevan vakiintunut 

tapa, joka on osana perhettä ja tehdään tottumuksesta. 

Tutkielman havaintojen mukaan nuoret kokevat, ettei yksilön teoilla ole suurta 

vaikutusta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Nuoret näkivät, että pääsyyllinen 

ilmastonmuutokseen on suuret yritykset, joiden vastuulla on tehdä päätöksiä 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Vastuu vieritettiin yritysten ja valtioiden harteille, 

ja nuoret kertoivat, ettei yksilön toimilla ole suurta merkitystä ennen kuin isot yritykset 

ottavat enemmän vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Havainnot ovat yhteneviä 

aiemman tutkimuksen kanssa, jossa on todettu, että nuoret eivät anna paljoa painoarvoa 

arkisille teoille, ennen kuin isoja poliittisia toimia tehdään (Sirén ym., 2019). Tässä 

tutkimuksessa nuoret olivat valmiimpia yhteiskunnan muutoksiin kuin omiin 

henkilökohtaisiin valintoihin. Nuorten vastauksista on tulkittavissa, että muutoksen 

täytyy tulla ylhäältä alaspäin, eikä ruohonjuuritasolla tapahtuvaa ilmastotyötä nähdä 

yhtä tehokkaana toimintatapana.  

Vaikka nuorten käsitys yksilön vaikutusmahdollisuuksista oli heikko, teki suurin osa 

nuorista arkisia ilmastotekoja kotona, kuten kierrätti jätteet. Aiemman tutkimuksen 

mukaan nuoret arvottavat jätteiden lajittelun korkealle ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä. Tutkimuksen mukaan nuoret myös yliarvioivat suosimiensa 

ilmastotekojen, kuten lajittelun, ilmastovaikutukset. Tämä näkyi nuorten vastauksissa 

siten, että nuoret kertoivat tekevänsä ilmastotoimia, mutta usein toimet jäivät jätteiden 

lajitteluun.  Nuorten mainitsemat ilmastoteot ovat riippuvaisia perheessä opituista 

tavoista ja myös perheen taloudellisesta tilanteesta. Osa nuorista kertoi, ettei voi ostaa 
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kestävästi tuotettuja vaatteita, tai kertoi ettei osta vaatteita ollenkaan taloudellisen 

tilanteen vuoksi. 

Osa nuorista taas mainitsi, että perheessä ajetaan sähkö- tai hybridiautolla, ja laski tämän 

omaksi ilmastoteokseen, vaikka todellisuudessa nuorella ei todennäköisesti ole 

juurikaan vaikutusmahdollisuuksia perheen ajoneuvon hankintaan. Vaikka nuoret eivät 

tunnistaneet yksilön tekojen vaikutusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, he korostivat 

yhteistä vastuuta. Nuorten vastauksissa nousi esiin ajatustapa "kun muutkin niin 

minäkin", ja nuoret kertoivat olevansa valmiimpia ilmastotekoihin, jos muutkin ovat. 

Sama korostui esimerkiksi matkailua koskevissa vastauksissa, joissa nuoret kertoivat 

matkustavansa, koska muutkin matkustavat. Tämä ajatusmalli on osaltaan hieman 

ristiriitainen. Nuoret eivät tunnistaneet pienten ilmastotekojen vaikutuksia mutta 

painottivat kaikkien vastuuta samoihin ilmastotekoihin. 

Laadullista sisällönanalyysia hyödyntämällä tutkielman keskeisimmäksi havainnoksi 

muodostui kaksi teemaa, jotka vaikuttavat nuorten ilmastoasenteiden ja käyttäytymisen 

taustalla. Teemat olivat itsensä etäännyttäminen ilmastonmuutoksesta sekä ikäistensä 

luoma sosiaalinen paine. Nuorten vastauksissa nousi toistuvasti esille se, etteivät nuoret 

uskoneet yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, nuoret 

kuvailivat ilmastonmuutoksen seurauksien tapahtuvan vain muissa maissa ja nuoret 

tarkastelivat ilmastonmuutokseen liittyviä arvoja isojen yritysten tasolla, eivätkä oman 

itsensä kautta. 

Kaiken kaikkiaan nuoret eivät olleet kovin halukkaita tekemään muutoksia jo 

omaksuttuihin elämäntapoihin ja valintoihin. Nuoret, jotka olivat jo tehneet aiemmin 

päätöksen lisätä kasvisruokaa tai ostivat jo kierrätettyjä tuotteita, kertoivat olevansa 

valmiita jatkossakin toimimaan näin vähentääkseen ilmastopäästöjä. Keskusteltaessa 

ilmastoystävällisistä toimista ja käyttäytymisestä nuoret olivat ajatuksen tasolla valmiita 

tekemään ilmastotoimia, mutta perusteluissaan usein etäännyttivät itsensä vaihtoehdoista 

ja kertoivat sosiaalisen paineen vaikutuksesta valintoihinsa. Vaikka nuorille annettiin 

tietoa ja mahdollisuus pohtia omaa kulutuskäyttäytymistään ja sen vaikutuksia 

ilmastoon, olivat muut motivaattorit, kuten oma mukavuus ja muiden mielipiteet, 

tärkeämpiä kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Aiemmin julkaistujen tutkimusten 
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perusteella nämä havainnot ovat yleisiä, kun kyseessä on nuoret, ilmastoasenteet ja 

käyttäytyminen.  

Nuoret yhdistivät ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttamat konkreettiset seuraukset 

kauemmas tulevaisuuteen ja sijoittivat ne muihin maihin. Kotimaassaan nähtävät 

ilmastonmuutoksen seuraukset nuoret kokivat positiivisina; kesät lämpenevät ja 

pitenevät. Tähän saattoi vaikuttaa haastateltavien heikko tietämys ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista Suomeen, sillä vastaajat olivat vasta lukion ensimmäisellä luokalla.  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että nuorten huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista on 

selvää. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuitenkin rajataan tehokkaasti muualle kuin 

Suomeen ja nuorten omaan elämään Suomessa. Tämä ajatusmalli vaikuttaa myös 

nuorten käyttäytymiseen. Kun ilmastonmuutoksen seuraukset eivät nuorten mielestä 

kosketa heidän omaa elämäänsä, ei tarvetta suurille ilmastoteoille löydetä. Nuoret 

kokevat arkiset rutiinit riittäviksi toimiksi, eikä oman mukavuusalueen ulkopuolelle 

vieviä tekoja olla valmiita ottamaan haltuun. 

Nuoret nostivat ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastotoimia käsittelevissä 

vastauksissaan esiin erilaiset energiansäästötavat, kuten LED-valot, tarpeettomien 

valojen sammuttaminen ja lämpimän veden säästäminen. Caruna voi jatkossa hyödyntää 

tutkielman johtopäätöksiä nuorten kiinnostuksesta energiansäästöön keskittymällä 

jatkossakin konkretiaan, kuten energiansäästövinkkeihin asiakkaiden 

itsepalvelusivustolla.  Tämän lisäksi Caruna voisi sähkönjakeluyhtiönä viestinnällään 

kannustaa nuoria ilmastonmuutoksen hillitsemiseen erilaisin kampanjoin. Carunalla on 

mahdollisuus kertoa yksilön valintojen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen ja korostaa 

yksilön valitsemien energiamuotojen ja -lähteiden vaikutusta. 

Mielenkiintoista oli, että vaikka nuoret pohtivat valtion ja poliittisten päätösten vastuuta 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, vain yksi nuorista vastasi miettivänsä ilmasto 

äänestäessään. Tähän voi tietenkin vaikuttaa se, etteivät kaikki nuoret olleet vielä 

äänestysiässä. Tämän lisäksi yksinään yksikään haastateltavista ei nostanut esiin 

ilmastoaktivismia, jonka on koettu olevan nuorten voimakkain tapa ottaa kantaa 

ilmastonmuutokseen ja sitä hillitseviin ilmastotoimiin.   

Tutkielman rajoitteet 
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Tutkielma havainnollistaa, kuinka suurena huolena nuoret näkevät ilmastonmuutoksen 

ja onko ilmastoasenteilla ja käyttäytymisen välillä yhteyttä. Tutkielmassa tarkasteltiin 

erityisesti nuorten tekemiä ilmastotoimia ja valmiutta sopeuttaa niitä omaan elämään. 

Laadullinen asennetutkimus osoittautui hyväksi työkaluksi käsittelemään isoja ilmiöitä 

ja asenteita ilmiöitä kohtaan. Laadullisen asennetutkimuksen perusteella ei voida 

kuitenkaan tehdä yleistystä nuorten huolen määrästä ilmastonmuutosta kohtaan. 

Tutkielman tulosten yleistävyyteen vaikuttaa myös haastateltavien rajattu määrä. 

Puolistrukturoitujen haastattelujen määrä oli kymmenen, ja kaikki haastateltavat olivat 

samalta alueelta samasta koulusta. Omanlaisensa rajauksen tutkielman tulokseen tekee 

myös se, että kaikki haastateltavat opiskelivat lukiossa. Tämä voi rajata haastateltavien 

vastaukset vielä heterogeenisempään ryhmään. 

 

Puolistrukturoidun haastattelun etujen ja onnistumisen lisäksi menetelmässä on haasteita. 

Haastattelut järjestettiin haastateltavien oppituntien aikana, ja miljöönä toimi 

haastateltavien lukion tilat. Tämä voi luoda asetelman, jossa haastateltava kokee olevansa 

koulun ajalla ja kokee vastausten edustavan koulua tai häntä oppilaana. Nuoret ovat 

erityisen herkkiä kapinoinnille ja sille, että haastattelu edustaa koulua, tai jotain muuta 

instituutiota, jota vastaan he kapinoivat (Hirsjärvi & Hurme 2008, 132).  

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu tuo myös omat sudenkuoppansa. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän haastattelussa tutkijan, eli tässä tapauksessa haastattelijan, tehtävänä 

on tulkita haastateltavan tekemiä tulkintoja. Menetelmällä kerätyt vastaukset ovat 

haastateltavien omia tulkintoja käsiteltävästä ilmiöstä (Juuti & Puusa, 2011, 73).   

Haastateltavien vastauksia oli osittain myös vaikea tulkita, sillä osa haastateltavista antoi 

varsin niukkoja ja vähäsanaisia vastauksia. Toisaalta haastateltavan vähäsanaisuus ja vain 

pintaa raapaisevat vastaukset voivat kieliä siitä, ettei aihe kiinnosta haastateltavaa. 

Haastattelijana esitin lisäkysymyksiä, mutta koetin antaa haastateltavalle 

mahdollisimman paljon tilaa ja olla asettamatta ajatuksia haastateltavalle tai ohjailematta 

keskustelun suuntaa liikaa. Lisäkysymyksille olikin haastatteluissa paljon käyttöä, ja ne 

tukivat ja rohkaisivat haastateltavia kertomaan lisää ja avaamaan vastauksiaan.   
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Nuorten ilmastoasenteiden jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi laadulliset 

tutkimukset nuorten motivaatiosta ilmastonmuutosta hillitsevään käyttäytymiseen. 

Ilmastoasenteita tutkitaan usein kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin, joilla saadaan laaja 

kattaus vastauksia. Laadullisella tutkimuksella päästäisiin syvemmälle nuorten 

ilmastoasenteisiin ja käyttäytymiseen.  
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