
Millaiset jutut ilmastonmuutoksesta kiinnostavat
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Juttuja siitä, miten ilmastonmuutos voidaan ratkaista

Juttuja, joissa kerrotaan mistä ilmastonmuutoksessa oikein
on kyse

Juttuja siitä, mitä kaikkea ilmastonmuutoksesta voi seurata

Vinkkejä arjen ilmastotekoihin (mitä itse voisin tehdä)

Juttuja, joissa haastetaan päättäjiä toimimaan

Juttuja myös ilmastonmuutosta epäilevien näkökulmista

Juttuja nuorten ilmastoliikkeestä

Juttuja Greta Thunbergista tai muista nuorista
ilmastovaikuttajista

Lisää toivoa

Muuta, mitä?

En ole kiinnostunut seuraamaan ilmastonmuutosteemoja

En osaa sanoa

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770
Millaisia ilmastonmuutokseen liittyviä sisältöjä tahtoisit seurata medioista?

Nuoret haluaisivat lukea tai kuulla medioista 
etenkin juttuja, jotka kertovat ilmaston-
muutoksen ratkaisuun liittyviä asioita. 
Huomattavan moni toivoisi myös perustietoa 
siitä, mistä ilmastonmuutoksesta oikein on kyse 
sekä mitä siitä voi seurata. 

Vähiten kiinnostavat jutut, jotka ovat tehty 
pelkästään toivon lisäämiseksi. Myöskään jutut 
nuorista ilmastovaikuttajina eivät herätä 
kovinkaan suurta mielenkiintoa.

Muuta, mitä?
 Kerrotaan ettemme voi tehdä koko pelastusta tästä maasta 

käsin. Ei meijän maksulliset muovikassit maapalloa pelasta.
 Keksinnöistä ja teknologiasta. Juttuja siitä miten saadaan 

aidosti muutoksia aikaan viisaasti.
 Mitä päättäjät tekevät ilmastonmuutoksen torjumisen eteen
 Hyväntekeväisyyksiä
 Faktaa!! Koko ilmastohössötys on valetta!!
 Juttuja ilmastonmuuttoksen luonnollisista syistä sekä siitä että 

ihmisen osuus muutokseen on merkityksetön.
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Nuorten äänen kuuluminen ilmastoasioissa

Kuuluu 
riittävästi

Pitäisi kuulua 
enemmän

En osaa 
sanoa

29%

54%

17%

Etenkin 15-16-vuotiaat tytöt ja kaupungeissa asuvat 
katsovat, että nuorten ääni pitäisi kuulua enemmän 
mediassa. Nuorten mielipiteet ovat riittävästi esillä 
etenkin 15-18-vuotiaiden poikien sekä lukiossa 
opiskelevien mielestä.

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770
Kuuluuko medioissa riittävästi nuorten ääni ja mielipiteet ilmastonmuutoksesta?

% Kuuluu 
riittävästi

Pitäisi 
kuulua 

enemmän
13-14v tytöt 29 58
15-16v tytöt 24 63
17-18v tytöt 23 60
Tytöt 25 60

13-14v pojat 19 57
15-16v pojat 40 41
17-18v pojat 42 41
Pojat 34 47

ilmastonmuutoksesta huolissaan olevista nuorista 
toivoisi nuorten äänen kuuluvan enemmän mediassa66%toivoisi nuorten äänen kuuluvan enemmän mediassa54%
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Ilmastonmuutosuutisoinnin herättämät tuntemukset

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, jotka nähneet tai kuulleet uutisointia N=627
Millaisia tuntemuksia medioiden ilmastonmuutosuutisointi sinussa herättää?

korostuu ryhmässä alikorostuu ryhmässä
(tilastollisesti merkitsevä ero)

% nuoret 13-14v 15-16v 17-18v 13-14v 15-16v 17-18v
Halua toimia tai tehdä 
asialle jotain 36 35 41 50 33 28 27

Ahdistusta 30 34 33 52 26 18 16

Kiinnostusta 28 29 27 31 22 26 37

Voimattomuutta 23 18 28 31 31 15 15

Pelkoa 21 24 29 35 10 14 16

Tiedonjanoa 20 24 18 23 15 16 25

Kiukkua 19 21 19 26 17 15 19

Toivoa 16 10 25 14 9 17 21

Välinpitämättömyyttä 13 9 12 14 12 11 19

Uskoa tulevaan 12 14 19 7 5 12 16

Innostusta 6 3 10 7 4 6 5

Luottamusta 5 1 10 3 2 6 7

Ei mitään edellisistä 7 7 5 5 9 8 8

En osaa sanoa 5 5 6 4 5 8 4
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Mielipide ilmastonmuutokseen liittyvästä uutisoinnista ja keskustelusta
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Eri lähteistä voi saada ristiriitaista tai erilaista tietoa
ilmastonmuutoksesta

Ilmastonmuutokseen liittyvää uutisointia, kirjoittelua
tai keskustelua on helppo ymmärtää

Osaan itse yleensä arvioida, mikä tieto
ilmastonmuutoksesta on luotettavaa ja mikä ei

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

samaa mieltä

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770
Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?

Nuoret ovat selvästi tiedostaneet 
sen, että ilmastonmuutoksesta on 
liikkeellä paljon erilaista tietoa. 
Valtaosa – tosin hieman edellistä 
harvempi– kokee ilmastonmuutos-
kirjoittelun olevan helposti 
ymmärrettävää ja osaa itse 
arvioida sisällön luotettavuuden.
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Medioiden onnistuminen uutisoinnissa

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770
Miten mediat (esim. painetut tai verkossa julkaistavat sanomalehdet, tv, radio) ovat onnistuneet ilmastonmuutokseen liittyvässä uutisoinnissa?

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Melko 
huonosti

Erittäin 
huonosti

En ole nähnyt 
tai kuullut 
uutisointia

En osaa 
sanoa

6%

50%
20%

6%

3%

16%

% 13-14v 15-16v 17-18v

HYVIN 59 53 58 57 53
Erittäin hyvin 6 7 5 8 5
Melko hyvin 53 46 52 49 48

HUONOSTI 22 28 21 26 29
Melko huonosti 19 20 18 19 22
Erittäin huonosti 3 8 3 7 7

korostuu ryhmässä alikorostuu ryhmässä
(tilastollisesti merkitsevä ero)

Etenkin 17-18-vuotiaat tytöt kokevat median onnistuneen 
ilmastonmuutokseen liittyvässä uutisoinnissa, kun taas 
saman ikäiset pojat sanovat muita useammin päinvastaista.

ilmastonmuutoksesta erittäin huolissaan olevista 
nuorista kokee median onnistuneen70%
nuorista kokee median onnistuneen uutisoinnissa56%
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Koulut tai oppilaitokset

Koti (vanhemmat, sisarukset, sukulaiset)

Televisio

Painetut sanomalehdet tai niiden verkkosivut (esim. hs.fi,
iltalehti.fi, paikallislehtien sivut)

Omat ystävät tai harrastuspiirit

Radio

Sosiaalinen media (esim. Instagram, Snapchat, Facebook)

Blogit, vlogit (esim. Youtubessa) tai keskustelupalstat

Luotan täysin Luotan jonkin verran En osaa sanoa En luota

luottaa

Eri tietolähteiden luotettavuus ilmastonmuutosaiheiden käsittelyssä

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770
Kuinka paljon luotat eri lähteisiin ilmastonmuutosaiheiden uutisoinnissa, kirjoittelussa tai keskusteluissa?

Nuoret luottavat etenkin kodissa 
sekä koulussa saatuun tietoon 
ilmastonmuutokseen liittyen. 

Seuraavaksi luotettavimpia 
tietolähteitä ovat televisio sekä 
sanomalehdet. 

Sosiaalisessa mediassa ja 
blogeissa olevan tiedon 
luotettavuuteen suhtautuu noin 
neljännes epäilevästi, mutta
näissäkin lähteissä tietoon luottavia 
on enemmän kuin epäileviä.
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Asenteet liittyen ilmastonmuutokseen
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Maailman ilmasto ei kestä, mikäli jatketaan nykyisillä
elintavoilla

Uskon, että jokainen voi itse vaikuttaa ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseen

Ilmastonmuutos on vakava uhka, joka vaatii poliittisilta
päättäjiltä tehokkaita toimia

Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ei tehdä tarpeeksi

Uskon, että ilmastonmuutos saadaan hallintaan  esimerkiksi
uusilla keksinnöillä

Ilmastonmuutoksesta puhutaan liikaa ja pelotellaan ihmisiä

En halua ajatella ilmastonmuutosta. Se luo ahdistusta
elämääni

En usko, että ilmastonmuutosta tapahtuu

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

samaa mieltä

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770
Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Sitaatit poimittu nuorten avoimista palautteista/kommenteista.

Nuoret ovat voimakkaasti sitä mieltä, että 
ilmasto ei kestä nykyisiä elämän-
tapojamme – he kaipaavat kipeästi 
poliittisia toimia tilanteen ratkaisemiseksi:
”Tärkeintä olisi, että myös isot toimijat 
alkaisivat todella TEKEMÄÄN asioita ja siihen 
niitä täytyy. Päättäjät esim. voi säätää lakeja 
ja kuluttajat muuttaa kulutustottmuksia.”

Joukko nuoria suhtautuu kuitenkin 
äärimmäisen kriittisesti teemaan:
”Mielestäni on surullista, että moni nuori on 
ahdistunut tästä liiallisesta ilmastonmuutos-
vouhotuksesta. Nuorilla on tärkeämpiäkin 
asioita mietittävänä kuin ahdistua aivan 
turhaan tästä ilmastonmuutosasiasta, joka ei 
edes pidä paikkaansa. Media manipuloi 
ihmisiä sillä, että jatkuvasti on otsikoissa 
ilmastonmuutos ja veroja saadaan tämän 
tekosyyn nojalla nostettua.”
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Onko itse tai perhe toiminut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
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Aloittanut tai lisännyt kierrättämistä, lajittelua tai

uusiokäyttöä
Pyrkinyt sammuttamaan ’turhat’ valot luonnon 

säästämiseksi

Suosinut lähellä tuotettua ruokaa

Ostanut tietoisesti ympäristöystävällisiä tuotteita

Vähentänyt lihansyöntiä tai lopettanut lihansyönnin

Vähentänyt lentomatkailua tai lopettanut lentomatkailun

Vähentänyt omalla autolla ajamista tai lopettanut autolla
ajamisen

Lahjoittanut rahaa tai muuten tukenut ympäristön hyväksi
tehtävää työtä

Osallistunut mielenilmaukseen tai antanut tukea ilmaston
hyväksi somessa tai mediassa

Hankkinut sähköauton, hybridin, kaasuauton tai vastaavan

Ei mitään edellisistä

En osaa sanoa

On ilmastosyistä toiminut
eli tehnyt ainakin yhden luetelluista (%)

13-14v tytöt 91
15-16v tytöt 92
17-18v tytöt 92
Tytöt 92

13-14v pojat 89
15-16v pojat 80
17-18v pojat 80
Pojat 83Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770

Oletko itse tai onko perheesi tehnyt ilmastosyistä johtuen seuraavia asioita? 

Kierräys ja lajittelu sekä valojen 
sammuttaminen ovat yleisimpiä nuorten 
käyttämiä keinoja ilmastonmuutoksen 
hillinnässä. Ruokaan ja muuhun 
päivittäiseen kuluttamiseen liittyvät valinnat 
ovat seuraavaksi yleisimpiä.

nuorista on itse toiminut 
ainakin jollakin tavalla87%
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Nuorten ilmastoahdostuksen suuruus

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770
Kuinka huolissasi olet ilmastonmuutoksesta?

% 13-14v 15-16v 17-18v

HUOLISSAAN 75 53 64 67 61
Erittäin huolissani 27 11 15 19 23
Melko huolissani 48 42 49 48 39

EI HUOLISSAAN 21 39 29 30 30
En lainkaan huolissani 2 10 7 7 5
En juurikaan huolissani 19 29 22 24 26

korostuu ryhmässä alikorostuu ryhmässä
(tilastollisesti merkitsevä ero)

Erittäin 
huolissani

Melko 
huolissani

En juurikaan 
huolissani

En lainkaan 
huolissani

En osaa 
sanoa

19%

45%

24%

6%
6%

Iästä riippumatta, tytöt ovat poikia huolestuneempia 
ilmastonmuutoksesta. Tytöistä kaikkein huolestuneimpia 
ovat 15-16-vuotiaat. Huoli ilmastonmuutoksesta on 
suurinta pääkaupukiseudulla asuvilla sekä lukiossa 
opiskelevilla, pienintä se on ammatillista koulutusta 
suorittavilla.

nuorista erittäin tai melko huolissaan 
ilmastonmuutoksesta64%
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Miten suuri ilmastohuoli on verrattuna muihin huoliin
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Ilmastonmuutos ja ympäristön tila

Globaalit kriisit kuten sodat, terrorismi, nälänhätä

Syrjäytyminen ja yksinäisyys

Perheeni taloustilanne ja rahojen riittävyys

Rikollisuuden lisääntyminen

Oma taloustilanne ja rahojen riittävyys

Turvallisuuden heikentyminen

Maahanmuuttoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen

Koulutus (koulujen laatu ja koulutusmahdollisuudet)

Eriarvoisuuden lisääntyminen

Työllisyysmahdollisuuksien väheneminen

Suhteeni perheenjäseniin tai ystäviin

En mistään edellisistä

En osaa sanoa

Ilmastonmuutos ja ympäristön tila
huolestuneiden osuus (%)

13-14v tytöt 47
15-16v tytöt 56
17-18v tytöt 62
Tytöt 55

13-14v pojat 33
15-16v pojat 25
17-18v pojat 35
Pojat 31Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=770

Mistä asioista olet huolissasi?

Ilmastonmuutos ja ympäristön tila on iästä riippumatta 
nuorten suurin huolenaihe. Muiden huolien järjestys 
vaihtelee jonkin verran iän myötä. 17-18-vuotiaat tytöt 
sekä lukiota käyvät nuoret mainitsevat muita 
useamman huolen. Tytöt mainitsevat selvästi poikia 
useammin ilmastohuolensa, mutta se on pojillakin 
selvästi suurin huolenaihe. 
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