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Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi Norenilta selvityksen 
ministeriön hallinnonalaan vaikuttavista ihmisten arvojen ja 
käyttäytymisen muutoksista Suomessa.

Tavoitteena oli tuottaa ministeriön tulevaisuuskatsauksen sekä 
muun strategia- ja ennakointityön taustaksi ilmiöpohjainen 
tutkimus, joka kuvaa ajankohtaisia muutosvoimia liikenteen ja 
viestinnän kentällä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia 
kulttuurisia, alueellisia tai demografisia vaikuttimia tai eroja 
ihmisten arvoihin ja käyttäytymiseen liittyy.
Eksploratiivinen tutkimus toteutettiin alkuvuodesta 2022 
monitieteellisin menetelmin, jotta päästiin syvällisesti ja laaja-
alaisesti pureutumaan tekijöihin, jotka muovaavat ihmisten 
käsityksiä nykyhetkessä. Tämä on tiivistetty esitys liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalaan vaikuttavista 
muutosvoimista, niiden ilmentymistä ja siitä, miten nämä 
jakautuvat suomalaisessa väestössä.
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A. Monitieteellinen lähestymistapa 
& Norenin tutkimusmenetelmät



LAADULLINEN 
TUTKIMUS

KIRJALLISUUSKATSAUS

MÄÄRÄLLINEN 
TUTKIMUS

TOIMEKSIANTO RAPORTTI

Ilmiöt, merkitykset ja 
ihmisiä erottelevat muuttujat

Ilmiöt väestötasolla, 
muuttujien väliset yhteydet,

johtopäätösten validoiminen
TUTKITTAVA 

ILMIÖKENTTÄ

Eri tutkimusmenetelmät täydentävät toisiaan, ja ymmärrys 
ilmiöistä rakentuu niiden vuorovaikutuksessa

Käsitteet, kehityskulut ja 
tutkimuskysymykset 



Tutkimuksen vaiheistus

Kvalitatiivinen tutkimus

Taustatutkimus

Kvantitatiivinen tutkimus

Laadullisen analyysin perusteella tunnistettiin ja syvennettiin olennaisia merkityksiä, 
muutosvoimia ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat suomalaisten liikenteen ja viestinnän 
kokemuksiin, käytäntöihin ja tulevaisuudenkuviin sekä erottelevat niitä. 

Tilastollisella tutkimuksella validoitiin laadullisen tutkimuksen tulkintoja ja 
laajennettiin niitä väestötasolla. Tilastollinen analyysi tuotti aiempaa tarkemman 
kuvan paitsi keskeisistä ilmiöistä, käytännöistä ja arvostuksista, myös ihmisiä 
erottelevista muuttujista ja niiden yhteyksistä.

Monipuolisen kirjallisuuskatsauksen kautta hahmotettiin tärkeimmät 
historialliset kehityskulut ja nykyhetken ilmiöt, joiden pohjalta 
muodostimme tutkimuskysymykset ja laadullisen kenttätyön 
tutkimusrungon.



Tutkimuksen tuotokset syntyvät vaiheittain 

LAADULLINEN TUTKIMUS

Määrittelimme kenttätutkimusta 
varten tutkimuskysymykset ja 
tutkimusrungon 
kirjallisuuskatsauksen pohjalta. 
Rekrytoimme osallistujat yhdessä 
tunnistettujen kysymysten ja 
teemojen pohjalta ympäri Suomea.

Teimme syvähaastattelut 
saadaksemme kontekstualisoitua
ymmärrystä ihmisten arkisista 
käytänteistä ja suhtautumisesta 
liikenteen ja viestinnän käytäntöihin, 
infrastruktuuriin ja niiden muutoksiin. 

ANALYYSI &
JOHTOPÄÄTÖKSET

Analysoimme kenttätutkimuksen ja 
kvantitatiivisen tutkimuksen 
löydökset ja peilasimme niitä vielä 
kirjallisuuskatsauksen näkökulmiin. 
Koostimme synteesin näiden eri 
näkökulmien pohjalta.

Lopputuloksena on tutkimusraportti, 
joka toimii yhtenä syötteenä LVM:n
tulevaisuuskuvan rakentamiseen ja 
muuhun ministeriön kehitystyöhön.

Syvällinen ymmärrys suomalaisten käyttäytymistä ohjaavista arvoista ja niiden muutoksista 
LVM:n hallinnonalaan kuuluvilla toiminta-alueilla ja niiden vaikutuspiirissä
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Asetimme projektille tavoitteet. 
Teimme kirjallisuuskatsauksen ja 
tutustuimme olemassa olevaan 
dataan suomalaisten arjen 
käytännöistä ja muutoksista 
viestinnän ja liikkumisen kentällä. 
Samalla havainnoimme näihin liittyviä 
oletuksia.  Yhteinen kickoff käynnisti 
projektin, ja siellä kävimme läpi 
desktop-tutkimuksessa saatua 
ymmärrystä ja sovimme tärkeimmät 
kysymykset laadullista 
kenttätutkimusta varten.

TAUSTATUTKIMUS 
& RAJAUKSET 

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

Toteutimme kyselytutkimuksen, jonka 
perusteella kartoitimme ja 
määritellimme kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa esille tulleiden 
ilmiöiden laajuutta sekä 
maantieteellistä ulottuvuutta. Näin 
saimme monipuolisen kuvan 
toimialalla vaikuttavista ilmiöistä.
Käytimme eksploratiivista
tutkimusotetta, joka paitsi validoi ja 
määrällisti laadullisen tutkimuksen 
löydöksiä, myös syvensi niiden 
analyysia.



B. Kirjallisuuskatsaus 
Muutosvoimia ja ilmiöitä 

liikenteen ja viestinnän kentällä



1990–
Hajautetusta hyvinvoinnista 
kilpailukykyisiin verkostoihin

1950–1980
Nousevaa hyvinvointia 
moderneilla yhteyksillä

1917–1950
Infrastruktuuri voimaannuttaa

itsenäistä kansakuntaa

1850–1917
Rautatie kasvun 

selkärankana

Kuvat vasemmalta oikealle: 
1. Suomen rautatiet v. 1917, https://www.doria.fi/handle/10024/79319
2. Imatran voimalaitos pyörähtää käyntiin, 1929. Imatran kaupunginmuseo/Paul Jyllinvuoren kokoelma 

https://www.uutisvuoksi.fi/paikalliset/3673326
3. Ruuhkaliikennettä Sörnäisten rantatiellä, 1975. Unto Laitila/HKM ttps://finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0026xz
4. Anne Pietarinen/HKM 2019, https://finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0000ppzf. 

Liikenne ja viestintä ovat paitsi ihmisten arjen myös yhteiskunnan 
tulevaisuudenkuvien keskiössä. Yhteydet ovat palvelleet Suomen historiassa 
erilaisia jaettuja yhteiskunnallisia projekteja.

Mikä voisi olla seuraava yhteinen kansallinen projekti? 

https://www.doria.fi/handle/10024/79319
https://www.uutisvuoksi.fi/paikalliset/3673326
https://finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0026xz
https://finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0000ppzf


• Suomen liikenneolot ja teollisuus mullistuivat 
rautatien myötä osana Aleksanteri II:en
uudistusohjelmaa. Nykyisestä rataverkosta 
valtaosa rakennettiin 1900-luvun alkuun mennessä.

• Rautatie muovasi keskeisesti asutuksen syntymistä 
ja keskittymistä, ja asemien ympärille syntyi uusia 
kaupunkeja ja taloudellista toimeliaisuutta

• Ensisijaisesti rautatiehankkeilla palveltiin 
orastavaa teollisuutta, kun raaka-aineita ja 
tuotantoa voitiin liikuttaa sujuvammin

1850–1917: Rautatie kasvun 
selkärankana



• Infrastruktuurihankkeet, kuten voimalat, sähkö- ja 
puhelinverkot, sillat sekä uudet liikenneväylät 
välittivät nuoren kansan optimismia. 
Kunnianhimoiset rakennushankkeet heijastelivat 
uskoa uuteen itsenäiseen valtioon ja sen 
tulevaisuuteen.

• Infrastruktuurilla paitsi palveltiin nopeasti 
kehittyvän teollisuuden tarpeita, myös pyrittiin 
liittämään Suomi symbolisesti ja kulttuurisesti 
sivistysmaiden joukkoon. 

• Rautatiet kuljettivat paitsi ihmisiä ja raaka-aineita, 
myös tietoa ja uusia ajatuksia maan sisällä. 
Polkupyörä oli jo aiempina vuosikymmeninä 
vapauttanut myös naisten itsenäistä liikkumista.

1917–1950: Infrastruktuuri 
voimaannuttaa itsenäistä 
kansakuntaa

Kuva kesk. Mannerheimintie 11, Helsingin posti- ja lennätintalo, 1938 HKM/Pietinen Aarne Oy,
Alh. vas: Nainen ylioppilaslakissa polkupyörällä, 1940. Uudenkaupungin museo. Alh. oik: Fingrid
https://www.fingridlehti.fi/tiesitko-taman-sahkonkulutuksesta/

https://www.fingridlehti.fi/tiesitko-taman-sahkonkulutuksesta/


• Autoistuminen ja kaupungistuminen nousivat käsi 
kädessä, mikä ohjasi suomalaisen 
kaupunkirakentamisen malleja, ja näkyy edelleen

• Vielä 1950-luvulla maaseutuasutusta ja viljelyä 
laajennettiin ’periferioihin’, uusia tiloja syntyi ja 
infrastruktuuriverkkoa kasvatettiin uusille alueille

• Liikenne- ja viestintäyhteyksien kasvu mahdollisti 
modernin elämäntavan: mm. televisio, puhelimet, 
yksityisautoilu ja vapaa-ajan matkustelu. Työn ja 
asumisen erottaminen muutti arkea ja kaupunkia. 

• Hyvinvointivaltion eetos korosti palveluiden ja 
verkostojen saavutettavuutta tasapuolisesti eri 
puolilla Suomea, edistys oli kansallisesti jaettua

1950–1980: Nousevaa 
hyvinvointia moderneilla 
yhteyksillä

Kuvat: ylh. oik: Tytöt katsovat televisiota olohuonessa, 1957-1961. Museovirasto/Teuvo Kanerva. Alh. Vas: 
Nainen puhelinkopissa, 1969, HKM/Volker von Bonin. Alh. oik.: Ihmisiä leirintäalueella 1963, Lappeenrannan 
museot/Kosken kuvaamo..



• 90-luvun lama käynnisti yhteiskunnallisen 
murroksen ’hajautetusta hyvinvointivaltiosta’ kohti 
’metropolivaltiota’1 – tietoyhteiskunnan malli nousee

• Suomen pärjäämisen katsotaan perustuvan 
kilpailukykyisiin urbaaneihin verkostoihin 
globaalissa taloudessa. Painopisteitä 
kasvukeskukset, kilpailukyky, innovaatiot, 
tehokkuus

• Kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelu 
polarisoi käsityksiä tulevaisuuden 
mahdollisuuksista. Arjen mahdollisuudet kietoutuvat 
paikallisiin liikenteen ja viestinnän yhteyksiin 
(palvelut, liikennemuodot, teknologinen edistys)

1990–: Hajautetusta 
hyvinvoinnista kilpailukykyisiin 
verkostoihin

Kuvat: ylh. oik: Rollaattoriasiakas kauppa-autolla, 1995. Asikkalan kulttuuripalvelut/Ari Myllylä. Alh.: 
Laillinen graffitiseinä Länsimetron työmaa-aidassa, Espoonlahti. KAMU/Janica Hyvönen. 

Moisio, Sami (2012): Valtio, alue, politiikka. Tampere: Vastapaino. / Moisio, Sami (2018): 
Urbanizing the nation-state: Notes on the geopolitical growth of cities and city-regions. Urban 
Geography 39(9), 1421–1425.



USKO EDISTYKSEEN MODERNIN YHTEISKUNNAN YTIMESSÄ
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Nykypäivänä keskustelua tulevaisuudesta usein värittää kasvava jännite 
teknologiaorientoituneen edistysuskon ja uhkaavan epävarmuuden välillä

1900-lukua ja erityisesti maailmasotien jälkeistä aikaa leimasi vahva 
edistysusko ja optimismi yhä paremmasta tulevaisuudesta. Teknologian 
ja modernin tieteen yhä uudet edistysaskeleet paransivat ihmisten 
elintasoa länsimaissa harppauksin, ja kansalaiset oppivat luottamaan 
teknologiaan, joka ratkaisisi kaikki tulevaisuuden haasteet. Myös globaali 
talousjärjestelmä on yhä laajalti kytketty oletukseen kasvusta.

’KATASTROFISMI’ LÄPÄISEE TULEVAISUUDENKUVIA

Vaikka uhkia ja kriisejä on ihmiskunnan historiassa ollut aina, 2000-
luvulla niiden moninaisuus on uudella tavalla läpäissyt sekä 
yhteiskunnallista keskustelua  että ihmisten arkea. Ilmastonmuutos, 
luontokato, sodat ja siirtolaisuus ovat nousseet etusivujen aiheiksi, ja 
finanssikriisit ovat haastaneet elintason oletettua pysyvyyttä. Viimeksi 
Covid-19-pandemia on kääntänyt turvallisuudentunteen päälaelleen, ja 
tulevaisuus on näyttäytyy monella tapaa epävarmana ja uhkaavana.
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Tämä ratkaisematon ristiriita näyttäytyy selvästi myös liikenteen ja 
viestinnän diskursseissa Suomessa

Niin edistysharppaukset kuin uhatkin jakautuvat epätasaisesti, 
joten myös ihmisten käsitykset ja kokemukset niistä voivat olla polarisoituneita 

LIIKENTEELTÄ JA VIESTINTÄYHTEYKSILTÄ ODOTETAAN 
MULLISTAVIA TEKNOLOGISIA HARPPAUKSIA

NYKYISENKIN INFRASTRUKTUURIN YLLÄPITO VAATISI 
INVESTOINTEJA, EIVÄTKÄ MARKKINAEHTOISET PALVELUT 

TAVOITA KAIKKIA



Pandemian 
jäljet

Muuttuva 
väestö ja 

polarisaatio

Suomalaisten arkeen ja tulevaisuudenkuviin vaikuttaa keskeisesti 
sekä kansallisia että globaaleja ilmiötason muutosvoimia
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SUHDE INSTITUUTIOIHIN 
RAKOILEE

VIHREÄ SIIRTYMÄ
POLITISOITUU

DIGITALISAATIO MUOVAA 
ARJEN JÄRJESTYSTÄ

PAIKALLISUUDEN 
KOKEMUKSET ERILAISTUVAT

Pandemian 
jäljet

Muuttuva 
väestö ja 

polarisaatio



• Ymmärrys digitaalisesta on pinnallista, ja kyvykkyydet erottelevat 
kansaa. Digitaaliset ratkaisut helpottavat usein arkisia toimia, mutta 
samalla jakavat kansaa yhä vahvemmin niihin, jotka ovat kehityksen 
mukana ja niihin, jotka eivät ole; nk. digitaalinen kuilu. 
Lisäksi, kuun algoritmit laajenevat uusille elämänalueille kuluttajilta 
piilossa, ja vaikuttavat kuluttajien ajatuksiin ja käyttäytymiseen suoraan, 
vaatii niiden ymmärtäminen yhä vaativampia digitaalisia kyvykkyyksiä.

• Yhteiskunnallinen luottamus heijastuu digitaalisen maailman 
turvallisuuskysymyksiin. Luottamus datan käsittelyyn ja viranomaisiin 
ja dataverkkojen omistajiin on korkeaa Suomessa, ja uhkana onkin 
kansainväliset jätit. Kuitenkin viime vuosina on kuluttajien luottamusta 
kyber- ja dataturvallisuuteen ovat horjuttaneet mediassa esillä olleet 
haasteet (Apotti-järjestelmä, Vastaamon tietomurto). 

• Uudenalainen arki asettaa verkkoinfrastruktuurille entistä suurempia 
vaatimuksia. Monipaikkaisuus on ratkaisu yhä useamman perheen 
tarpeisiin. Etätyö kuitenkin vaatii niin fyysiseltä kuin digitaaliseltakin 
infrastruktuurilta paljon. Lupaus nopeasta laajakaistasta on yksi EU:n ja 
nykyisen hallituksen tavoitteista, ’verkko kansalaisoikeutena’. Nämä 
kysymykset ovat olennaisia myös kuntien elinvoimaisuuden ylläpidon 
kannalta. 

Digitalisaatio muovaa arjen 
järjestystä 

Ilmiö 1: Digitaalinen siirtymä



• Suomalaisille luonto on jaettu itseisarvo, mutta ilmastonmuutos 
käsitetään poliittisena kiistakysymyksenä. Luonto on pyhä elannon 
tuoja ja hyvinvoinnin lähde, joka liittyy konkreettisesti suomalaisten 
arkeen. Ilmastonmuutos taas on abstrakti käsite, jota vastaan toimitaan 
tekemällä kestävämpiä kulutusvalintoja, mutta konkretiaa on vaikea 
käsittää, ja samalla ilmastoon liittyvät valinnat koetaan poliittisiksi 
kannanotoiksi. 

• Taustalla voi vaikuttaa kokemus ilmastotoimien vaikutusten 
epätasaisesta jakautumisesta kasvukeskusten ja maaseudun välillä
Kaikki eivät välttämättä koe, että heillä on resursseja ’ilmastotekoihin’, ja 
teot voidaan kokea ylhäältä saneltuna ja epätasa-arvoistavana 
vallankäyttönä. Maaseudulla voidaan pelätä, että erilaisten ilmastonmuu-
tosta hillitsevien toimien maksajiksi joutuvat maaseudulla asuvat ja hyö-
tyjiksi päätyvät vain kaupunkilaiset. Esimerkiksi polttoaineverotus on 
perinteisesti jakanut poliittista kenttää oikealle ja vasemmalle, mutta nyt 
tehtyjä muutoksia evätään osuvaksi myös haja-asutusalueella asuviin 
pienituloisiin vasemmiston ja vihreiden kannattajiin. 

• Vihreän siirtymän vaikutuksia omaan arkeen tulkitaan yhä 
monimuotoisesti. Esimerkiksi energiaköyhyys nousee käsitteenä esiin 
ensimmäistä kertaa, kun energian hinnan nousu on nostanut 
kysymyksen siitä, miten pienituloisia pitäisi tukea laskujen maksamises-
sa. Vaikka sähkön hinnannousu johtuu vain osittain päästökaupasta, 
tulkitsee osa suomalaisista yllättävän sähkökustannusten nousun 
johtuvan nimenomaan vihreästä siirtymästä.

Vihreä siirtymä politisoituu 
Ilmiö 2: Vihreä siirtymä



• Datakeskusten energian tarve on kasvussa. Datakeskusten päästöt 
riippuvat täysin siitä, miten niiden käyttämä sähkö tuotetaan. Päästöjen 
mittaaminen on kuitenkin hankalaa (LVM, 2020.) Muun muassa Sitra on 
vaatinut, että digitaalinen siirtymä on tehtävä vihreän siirtymän ehdoilla. 

• Sähkön varastoinnin ja tuotannon kestävyysnäkökulmat keskiöön: 
sähköautojen akkujen tuotanto ja kierrätys ovat osa sähköistyvän 
liikenteen päästökuormaa, joka tulee ottaa huomioon eri tavalla kuin 
polttomootoriajoneuvoihin perustuvassa liikennekokonaisuudessa.

• Uudet teknologiset ratkaisut eivät aina ota huomioon 
kestävyysnäkökulmaa vaan ict-alalla ratkaisut voidaan nähdä 
ensisijaisesti kehityksen näkökulmasta.

Onko nk. tuplasiirtymä 
yhtenäinen kehityskulku, vai 
onko luvassa ristiriitoja?

Ilmiöt 1&2: Digitaalinen ja vihreä siirtymä



• Paikallisuuden merkityksen korostuminen ja monipaikkaisuuden 
lisääntyminen haastavat olemassa olevaa infrastruktuuria. Maailman 
näyttäytyessä epävarmana paikkana kääntyy katse helposti sisäänpäin, ja  
samalla kun paikallisuuden, kotoilun ja lähipiirin merkitykset ovat 
kasvaneet, koti tarjoaa hyvin erilaisia todellisuuksia ihmisille ympäri 
Suomea. Varsinaisen kodin lisäksi paikallisympäristö palveluineen ja 
yhteyksineen voi luoda eriarvoisuutta. 

• Koronapandemia on lisännyt Suomen sisäistä muuttoliikettä ja 
monipaikkaisuutta. Vaikka kaupungistuminen jatkunee 
lähitulevaisuudessa, voivat  monipaikkaisuus ja väljemmän asumisen 
kaipuu kääntää paikallisia asukasennusteita ja haastaa nykyistä 
infrastruktuuria.

• Suomen alueellinen kehitys on kaivanut kuilua kaupunkien ja 
hajaseutujen välille. Havaitsimme vuonna 2020 toteutetussa 
etnografisessa tutkimuksessa (case Caruna), että paikallisuuden 
kokemukset ovat vahvasti maantieteellisesti jakautuneita. Kun 
maaseudulla paikallisuutta ikävöidään tai elvytetään, kasvukeskuksissa 
sitä ei joko koeta, tai se pirstoutuu. Palvelut katoavat tietyiltä alueilta, kun 
taas toiset elinvoimaistuvat. Etenkin haja-asutusalueilla luottamus 
kehitystä tukeviin ja tuoviin instituutioihin on hiipunut. Samalla esiin on 
noussut yksilöllisyyden ideaali, joka painottaa yksilön vastuuta omasta 
hyvinvoinnistaan.

Paikallisuuden kokemukset 
erilaistuvat

Ilmiöt 3: Paikallisuuden kokemukset erilaistuvat



• Usko poliittiseen järjestelmään ja instituutioihin horjuu 
Luottamus viranomaisiin ensin nousi ja sitten heikentyi koronan myötä 
(USU-Gallup, 2020). Miehet luottavat naisia vähemmän lähes kaikkiin 
instituutioihin, ja hyväosaiset ovat luottavaisempia kuin matalasti 
koulutetut ja pienituloiset (E2, 2021).

• Päivänpolitiikka näyttäytyy monille kinasteluna
Kansalaisten luottamusta päättäjiin ja viranomaisiin rapauttavat myös 
salaliittoteoriat ja sosiaalisessa mediassa leviävä misinformaatio. 

• Median polarisaatio ja viihteellistyminen horjuttaa sen uskottavuutta 
Luottamus valtamedioihin on jakautunut, ja internet mahdollistaakin 
pientenkin medialähteiden vaikutuksen kasvun. Suomessa kuitenkin 
luotetaan uutisiin eniten maailmassa (Reuters Institute, 2021).

• Nuoret eivät luota viranomaisten ympäristöratkaisuihin 
Vaikka nuoret luottavat hyvinvointiyhteiskuntaan (E2, 2021), moni ei luota 
nykyisiin instituutioihin ympäristökriisin ratkaisemiseksi. Nuoria kyllä 
kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen, mutta ei välttämättä 
puoluepolitiikka keinona.

Suhde instituutioihin rakoilee
Ilmiö 4: Suhde instituutioihin rakoilee



Yhteiskunnallisten ilmiöiden ohella ihmisten elämään vaikuttavat 
lisäksi kaksi moniulotteista kehityskulkua

• Kuinka kokemukset perustarpeista, kuten terveys, puhtaus ja turva, ovat muuttuneet?

• Millä tavoin kodin, työn ja vapaa-ajan tiloja ja rajoja on määritelty uudelleen, ja mitä seurauksia tällä 

on arjessa?

• Miten ihmisten vapaus ja tarve pitää yhteyttä ja liikkua on muuttunut?

• Millä tavoin sosiaalisen elämän, läheisyyden ja inhimillisen vuorovaikutuksen rajoitukset ovat 

haastaneet hyvinvointia ja kulttuurisia normeja?

• Kuinka tarve luotettavaan informaatioon on toteutunut ihmisten kokemuksissa, ja miten luottamus 

viranomaisiin ja muihin ihmisiin on kehittynyt?

• Millaisia tarpeita ikääntyvällä ja yhä monikulttuurisemmalla väestöllä on liikenteen ja viestinnän 

yhteyksille ja palveluille? 

• Millä tavoin yhteiskunnallinen eriarvoistumiskehitys heijastuu ihmisten kokemuksissa liikenteen ja 

viestinnän kenttään?

• Kuinka jako kasvukeskuksiin ja laskevan kehityksen alueisiin näkyy käsityksissä omasta ja 

yhteisön tulevaisuudesta?

• Jos ihmisten arki ja arvostukset erilaistuvat eri puolilla maata ja eri väestöryhmissä, millaisia 

yhteiskunnallisesti merkittäviä jaettuja arvoja, kuvitelmia tai kokemuksia voidaan hahmottaa? Entä 

miten eroja tulisi jäsentää?

PANDEMIAN 
JÄLJET

MUUTTUVA 
VÄESTÖ JA 

POLARISAATIO

Pandemian jäljet & muuttuva ja polarisoituva väestö



C. Tutkimuksen löydökset 
Monen suunnan Suomi –

tulevaisuuskuvat eriytyvät



Tutkimuksesta hahmottuu kuva Suomesta, jossa kokemukset eriytyvät 
monella tasolla, mutta toivoa yhteisestä tulevaisuuden kehityksestä ei ole 
menetetty

Tarina yhteisestä Suomesta ja jaetusta kehityksestä
on kuitenkin yhä merkityksellinen

Eriytyvät arjen kokemukset värittävät
tulevaisuudenkuvia

• Myytti yhtenäiskulttuurista on murtunut, ja tilalle on noussut 
kertomus kasvavasta polarisaatiosta erityisesti koronapandemian 
myötä. 

• Ilmastokysymykset ovat politisoituneet ja ne jakavat ihmisiä, 
vaikka huoli ympäristön tilasta on yhteinen. 

• Suhde mediaan heijastelee kansan eriytymisen kokemuksia.
Mediasuhteessa on nähtävissä kärjistymistä, mutta myös 
väsymystä jatkuvan tietotulvan kriittiseen tarkasteluun. 

• Vaikka digitalisaatio lisää arjen sujuvuutta ja palveluiden 
saavutettavuutta alueellisesti, kansalaisten eritasoiset 
kyvykkyydet myös eriyttävät niiden hyötyjä. 

• Mahdollisuudet valita ja hallita liikkumisen käytäntöjä arjessa ovat 
keskeinen elämän rakentamisen keino. Niihin kuitenkin kohdistuu 
erilaisia paineita hintojen nousun ja yhteyksien keskittymisen 
myötä.

• Koko maan elinvoimasta halutaan pitää kiinni 
kaupungistumisesta ja eriytymisen kokemuksista huolimatta.

• Instituutioihin kohdistuu suuria odotuksia arjen tukipilareina, 
jotka luovat ja turvaavat hyvän elämän edellytyksiä eri tilanteissa. 
Tutkimuksessa nousi esiin hyvin erilaistenkin ryhmien jakama 
huoli eriytyvistä todellisuuksista ja lisääntyvästä eriarvoisuudesta 
Suomessa. 

• Kehittyvät yhteydet voivat luoda uskoa tulevaan. Haaste on 
kuitenkin, kuinka lupaus yhteyksistä yhteiskuntaan ja sen 
tulevaisuuteen säilyy eri paikoissa resurssien kiristyessä ja 
markkinatoimijoiden investointien keskittyessä.

• Tutkimustulokset kuvastavat todellisuuksien moninaisuutta. 
Jotta liikkumisen ja viestinnän uudistuksilla päästään 
rakentamaan yhteistä tulevaisuutta suomalaisille, niiden tulee olla 
merkityksellisiä ja luoda arvoa hyvinkin erilaisille ryhmille.



Monen suunnan Suomi näyttäytyi erityisesti viiden teeman kautta, 
jotka myös erottelivat vastaajia väestötasolla

1. ERIYTYVÄT 
TULEVAISUUSKUVAT JA 

ELINVOIMA

2. ILMASTONMUUTOS JAKAA  
ARVOJA JA TOIMIJUUTTA

4. TEKNOLOGIAUSKO JA 
DIGITALISAATION 

EPÄTASAINEN LUPAUS

5. YHTEYDET JA 
LIIKKUMINEN 

MAHDOLLISTAVAT 
OMANNÄKÖISEN ARJEN

3. MEDIA POLARISAATION 
UKKOSENJOHDATTIMENA



1. Eriävät tulevaisuuskuvat ja alueellinen 
kehitys haastavat käsityksiä yhteisestä 

suunnasta



Eriytyvät tulevaisuuskuvat ja elinvoima

Toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan jakautuu

Joillekin sekä oma että Suomen tulevaisuus näyttäytyi 
valoisana, mutta toisille tulevaisuutta väritti kokemus 
kiristyvästä kamppailusta, jossa hyvinvointi vähenee ja haasteet 
lisääntyvät. Kokemuksia värittivät vastaajien elämäntilanne ja 
viiteryhmä. Toisaalta monia muuten toiveikkaasti 
tulevaisuuteen suhtautuvia huolestuttivat ilmastonmuutoksen 
kaltaiset globaalit uhat. 

Kaupungistumiskehitys eriarvoistavana tekijänä

Laadullinen tutkimus

Eriarvoistavina tekijöinä tuotiin esiin erityisesti 
kaupungistumiskehitys. Kasvukeskusten ulkopuolella epäiltiin, 
huomioidaanko heitä yhteiskunnan kehityksessä, ja ymmärtävätkö 
päättäjät pk-seudun ulkopuolisen elämän realiteetteja. Toisaalta 
sekä pääkaupunkiseudulla että sen ulkopuolella asuvat tunnistivat 
kasvukeskusten erityisyyden mm. palveluiden ja yhteyksien 
suhteen, ja pohtivat, että myös pienten paikkakuntien 
elinvoimaisuuden ylläpitäminen on tärkeää. 

Ilmastokeskustelussa painotetaan liian usein tiettyjä 
asioita. Esimerkiksi päästöt Suomessa. Vihreät ei ajattele 
muuta kuin pk-seutua, ja ei ymmärretä maalaisten 
näkökulmia, että miksi on kuljettava autolla. Bussilinjoja ei 
ole. Ja… jos sähköt katkeaa, on poltettava puuta. – Onko 
hallituksessa ymmärretty, että me ei asuta niin lähellä 
palveluita kuin Helsingin keskustassa?

”Emma”, 36, Kangasala

Mulla oli 2000-luvun alussa huonompi (taloudellinen) 
tilanne – – takana oli pienempiä pätkiä töissä ja samaan 
aikaan Kelan virkailija teki virheen. Kela oli maksanut mulle
liikaa työttömyyskorvauksia jotka jouduin maksamaan 
takaisin. Eikä Kela ollut ystävällinen. Aiheutti mulla 
ongelmia, ja mietin ettei pidä niihinkään luottaa, täytyy aina 
tarkistaa itse.

”Antero”, 57, Pori



Jakautuva monipaikkaisuus ja toive yhtenäisestä tulevaisuudesta

Monipaikkaisuuden kahdet kasvot

Eriytyvät realiteetit näkyivät myös monipaikkaisuudessa: 
joillekin se oli valittu ja arkea rikastava elämäntapa, toisille taas 
pakon sanelema ja arkea kiristävä tilanne. 

Halu pitää kaikki mukana yhdistää

Laadullinen tutkimus

Huoli kasvavasta eriarvoistumiskehityksestä korostui, ja kaikkien 
mukana pitäminen koettiin laajalti tärkeäksi. Jaettu huoli viestiikin 
suomalaisten uskosta yhteiskunnan mahdollisuuksiin luoda 
tasa-arvoa, ja halusta edetä yhdessä kohti tulevaisuutta.

Se on itseisarvo, että pitää pitää pienet paikkakunnat 
asuttuna, mutta sillä on myös välineellinen arvo. – – Ja 
sitten nää hyvät yhteydet on vaan yks tällainen ilmentymä 
siitä tai mahdollistaja, joka mahdollistaa sen asumisen 
myös siellä pienemmillä paikkakunnilla. Sekä tämä 
nykyinen digi että liikenne, minusta ne menee käsi 
kädessä. 

”Pauli”, 56, Kempele

Tästä on joku 120 kilometriä ja muutama päälle. Kuusi 
päivää täällä ja neljä kotona, ei sitä ihan joka päivä 
edes taas jaksa ajaa. – – Ja joka kerta menee 
neljäsosa tankillinen.

”Kimi”, 48, Punkaharju



Yhteiskunta romahtaa. Me eletään ihan liikaa 
lainarahalla. Se kaikki jää lasten 
maksettavaksi, mikä meinaa, että 
todennäköisesti mä en ikinä saa mitään 
eläkettä, että mun pitää olla niin pitkään töissä 
vaan kun kynnelle kykenen, jotta 
pystyn laskuni maksamaan. Tää hyvinvointi 
romahtaa ja mä oon nähnyt sen jo meidän 
terveydenhuollossa. Se on ihan retuperällä.

”Merja”, 58, Helsinki

I guess there are things associated with owning
a Tesla in the society and it would be blind to 
ignore those things. -- Obviously it’s not a car
for middle-income level, -- in Swedish there’s
this term ’klassresa’ -- which [to me] means that
now I can afford this car. -- And I see a lot of 
Teslas in the garage of our office.

”Taner”, 33, Espoo

Laadullinen tutkimus



Merkittävä osa suomalaisista on huolissaan taloudestaan, mikä 
heijastuu tulevaisuudenuskoon

• Suomalaiset ovat yleisesti ottaen 
tyytyväisiä nykyiseen kotipaikkaansa ja 
sen tarjoamiin mahdollisuuksiin., 
kuitenkin maaseutumaisissa kunnissa 
asuvista jopa 27 % on tyytymättömiä 
asuinpaikkansa mahdollisuuksiin.  

• Hieman alle puolet kokee huolta omasta 
taloudesta ainakin jossain määrin. 

• Tulevaisuuteen liittyy kaksi kehityskulkua: 
kolmanneksella on optimistinen näkemys 
tulevaisuudesta, kun kolmanneksella 
taas ei.  

• Usko tulevaisuuteen korreloi oman 
talouden huolen kanssa. Erityisesti 
maaseutumaissa kunnissa jopa 50 % 
ilmoittaa kantavansa huolta omasta 
taloudellisesta tilanteestaan. 

n = 1053
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Ei ole välttämätöntä, että Suomi
kaupungistuu ja ihmiset

muuttavat kaupunkikeskuksiin.

Mielestäni on tärkeää, että
Suomessa myös pienet
paikkakunnat pysyvät

elinvoimaisina, vaikka nämä
tarvitsisivatkin tukea valtiolta.

Kaupungistumista ei nähdä vääjäämättömänä luonnonlakina. Suomalaiset 
haluavat suurissa määrin pitää myös pienet paikkakunnat elinvoimaisina. 

• Suurin osa (83 %) vastaajista kokee pienten 
paikkakuntien elinvoimaisuuden ylläpitämistä 
tärkeänä ja peruspalveluiden ylläpitämistä 
tärkeänä (78 %), vaikka tukea ylläpitoa tarvittaisiin 
valtiolta. 

• Vaikka 58 % ymmärtää sen, että ihmiset haluavat 
muuttaa kasvukeskuksiin, mutta jopa 21 % eivät.  

• Pienten paikkakuntien elinvoiman puolustaminen 
on siis suurimmalle osalle vastaajille 
merkityksellistä omasta asuinpaikasta huolimatta. 
Ja etenkin pienelle joukolle vastaajista erittäin 
tärkeää. 

• Alle 25-vuotiasta aikuisista jopa 83 % pitää 
ymmärrettävänä, että ihmiset muuttavat 
kaupunkeihin ja kuntakeskittymiin. 
Kaupungistuminen on muutenkin selkeästi 
yhteydessä vastaajan ikään.

Määrällinen tutkimus

n = 1053
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Ei ole välttämätöntä, että Suomi
kaupungistuu ja ihmiset muuttavat

kaupunkikeskuksiin.

Mielestäni on tärkeää, että Suomessa
myös pienet paikkakunnat pysyvät

elinvoimaisina, vaikka nämä
tarvitsisivatkin tukea valtiolta.

Minusta on ymmärrettävää, että ihmiset
muuttavat kaupunkeihin ja

kuntakeskittymiin.

Kaikki Kaupunkimaiset kunnat (n=823) Taajaan asutut kunnat (n=138) Maaseutumaiset kunnat (n=90)

Edes kaupunkimaisissa kunnissa asuvien mielestä pienten paikkakuntien 
elinvoimasta ei tule tinkiä

n = 1053

Määrällinen tutkimus



2. Ilmastokysymykset jakavat ihmisiä



ILMASTOTEOT YKSILÖN OMANA (IDEOLOGISENA) VALINTANA

• Ilmastonmuutos nähtiin poliittisena teemana, joka 
polarisoi haastateltavia. Huoli ilmastonmuutoksesta 
liitettiin monen kohdalla poliittisesti vihreisiin arvoihin ja 
elämäntapaan, jolloin haastateltavan oma ideologia 
määritti suhtautumista siihen eri puolilla poliittista kenttää.

:

• Ilmastonmuutoksen konkreettisuutta ja syy-
seuraussuhteita oli vaikea käsittää, ja arkikokemuksissa 
nähtiin ristiriitaisuutta (esim. säätilojen vaihtelu).

• Vihreä siirtymä oli useimmille vastaajille epäselvä käsite, 
jonka osa liitti poliittisesti ’vihreään’ ideologiaan. Sen 
keinoja ja siihen liittyviä motivaatioita ja pyrkimyksiä 
myös epäiltiin.

YMPÄRISTÖN PUHTAUDEN VARJELU ON JAETTU VASTUU

• Vastuu ympäristöstä ja luonnosta yhdistää suomalaiset: 
jopa kaikkein jyrkimmät ilmastonmuutosdenialistit pitivät 
sitä itseisarvoisen tärkeänä ja yksinkertaisesti järkevänä 
toimintana.

• Esimerkiksi kierrätys, roskaamisen paheksunta ja luonnon 
saastumisen ehkäisy ovat itsestään selviä moraalisia 
ihanteita: hyvää kansalaisuutta

• Ympäristöuhat hahmotettiin erityisesti luonnon 
pilaantumisen kautta, ja etenkin kun se oli omakohtaisesti 
havaittavissa itselle tärkeissä pakoissa

Voitaisiinko ’vihreä siirtymä’ ymmärtää siltana kollektiivisen ympäristön varjelun ja 
yhä ideologisesti polarisoivien ilmastotoimien välillä?

Kuinka ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimia voitaisiin käsitellä 
kansalaisia yhdistävänä asiana ja jaettuna vastuuna julkisessa päätöksenteossa ja viestinnässä?

Ympäristöstä huolehtiminen yhdistää, ilmastokysymykset jakavat
Laadullinen tutkimus



ILMASTOTEOT YKSILÖN OMANA (IDEOLOGISENA) VALINTANA

Ympäristöstä huolehtiminen yhdistää, ilmastokysymykset jakavat

YMPÄRISTÖN PUHTAUDEN VARJELU ON JAETTU VASTUU

Luonto on tärkeä ja luontoa pitää suojella, koska 
me eletään luonnosta. Me saadaan tämä meidän 
ravinto sieltä, että meidän pitää olla hyvässä 
symbioosissa luonnon kanssa, eläinten kanssa ja 
kasvien kanssa – – [Mikä siinä luonnossa on 
oikeasti kaikkein tärkeintä?] Se, että meillä on 
puhdas luonto. Meillä on jokamiehenoikeudet. Sä
voit mennä keräämään sieltä marjoja niin paljon 
ku sä haluat. Sä voit rauhoittua sieltä. Luontoa ei 
kukaan omista oikeastaan, et se on meidän 
kaikkien.

”Merja”, 56, Helsinki

…jokaisen pitää mun mielestä tehdä 
parhaansa. -– Ketään ei pidä pakottaa, ja 
kaikkien pitäisi tehdä itselle sopivalla tavalla.

”Emma”, 36, Kangasala

Laadullinen tutkimus
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Ilmastonmuutos on läpikotaisin
aatteellinen teema.

Ilmastonmuutos ei vaikuta omaa
elämääni.

Kannatan vihreitä arvoja.

Mielestäni ilmastonmuutos on yksi
suurimpia ihmiskunnan uhkia.

Mielestäni ympäristöstä ja
luonnosta on pidettävä huolta.

Ympäristöstä huolehtiminen yhdistää,  ilmastokysymykset jakavat

• Lähes kaikki vastaajat pitävät 
ympäristöstä ja luonnosta 
huolehtimista tärkeänä. 

• Yli 60 % pitää ilmastonmuutosta 
yhtenä ihmiskunnan suurimmista 
uhista, mutta viidennes kokee, että se 
ei vaikuta omaan elämään. 

• Vaikka lähes kaikki kokevat 
ympäristöstä ja luonnosta 
huolehtimisen tärkeänä vain puolet 
kertoo kannattavansa vihreitä arvoja. 

• Kuudennes (17 %) suomalaisista kokee, 
että ilmastonmuutos on läpikotaisin 
aatteellinen teema. 

n = 1053
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Ilmastonmuutos on mielestäni fakta
eikä poliittinen teema.
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Samaa mieltä

• Korrelaatio sukupuolen ja iän kanssa: miehet ja 
iäkkäämmät vastaajat pitävät ilmastonmuutosta 
harvemmin faktana kuin muut. 

• Yhteys myös tulevaisuususkon kanssa: 
Mitä heikompi vastaajan usko tulevaisuuteen, 
sitä herkemmin ilmastonmuutosta 
kyseenalaistetaan. 

Jopa 12 prosenttia vastaajista ei pidä ilmastonmuutosta faktana
Määrällinen tutkimus

En usko [ilmastonmuutokseen], koska, jos historiaa 
katsoo taaksepäin niin se on muuttunut aina. Se on 
hyveposeeraamista. Ihmisillä on asiat liian hyvin. 
Niillä ei ole oikeata tekemistä, niin sitten ruvetaan 
tällaisten ihan toissijaista asiaa ajamaan. Täällä 
olisi ihan oikeitakin asioita.

”Merja”, 56, Helsinki



Puolet uskoo tietävänsä, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa. Uusiutuva energia ja päästöjen 
vähentäminen liitetään useimmiten vihreään siirtymään, kun taas harvempi näkee 
digitalisaation liittyvän siihen. 
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Mitkä asiat mielestäsi liittyvät 'vihreään siirtymään'? 

Vastaajat, jotka uskovat tietävänsä mitä vihreä siirtymä tarkoittaa (n=524)
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n = 1053

Määrällinen tutkimus



Käsityksiä ilmastosta ja erityisesti ilmastotoimista hallitsee vielä 
yksilökeskeisyys
Ihanteet kultaavat käytännön valinnat

Kun jokainen määrittää itselle 
sopivat ratkaisut, omat käytännön 
valinnat kehystetään jälkikäteen 
helposti ihanteiden mukaisiksi 
’ilmastoteoiksi’. Harva kuitenkin 
tekee ratkaisuja ympäristö edellä.

Ekologisuus etuoikeutena

Taloudellisuus ajaa vahvasti 
ihanteiden ohi, ja ekologinen 
elämäntapa nähdään lähes 
saavuttamattomana etuoikeutena. 
Valintojen määrä ja ristiriitainen tieto 
uuvuttavat (”vastuullisuusväsymys”).

Ilmastovastuuta ei nähdä globaalisti

Eriarvoisuusnäkökulma ei yleisesti 
ulottunut ilmastovastuuseen. Kun 
puhutaan siitä, kuinka päästöjä voisi 
vähentää, esiin nousevat muut 
valtiot ”yksilöinä”; USA, Kiina tai Intia. 
Elintasoeroja ei juuri tuotu esille. 

Pyrin välttämään krääsän 
hankkimista, ja kierrätän ja 
lajittelen. Ja en syö lihaa, en oo
ikinä syöny oikein lihaa, ja lihan 
tehotuotantohan on pahempi 
ilmastolle kuin liikenne.

”Sari”, 27, Rovaniemi

[Ekologisuus] ei ole 
budjetissa. En ole voinut 
käyttää sitä kriteerinä, mutta 
se olisi teoriassa, jos varoja 
olisi käytettävissä 
rajattomasti, niin siinä 
vaiheessa nousisi tärkeäksi.

”Tanja”, 32, Seinäjoki

Suurin rooli ilmastoasioissa on 
suurvalloilla, koska siellä on 
vaikutusvaltaa.

”Siiri”, 29, Helsinki

Laadullinen tutkimus



Ilmastonmuutos on kaikkien vastuulla – paitsi meidän?

• 77 % vastaajista kokee, että 
ilmastoteoissa jokaisen on 
tehtävä oma osuutensa. 

• Vastuuta jaetaan 
maantieteellisesti ns. 
’suurille maille’ ja 
suuryrityksille, ennemmin 
kuin paljon kuluttaville 
hyväosaisille ihmisille 
luokkana.

• Jopa puolet ilmoittaa, että 
tavallisen kansalaisen ei 
tulisi joutua kärsimään 
enempää ilmastotoimista. 

• Vain alle kolmasosa kokee, 
että ilmastotoimet ovat 
ensisijaisesti julkisen 
sektorin vastuulla. 29%
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Ilmastotoimet ovat ensisijaisesti valtion ja muun
julkisen sektorin vastuulla.

Mielestäni  ilmastotekojen tekeminen on rikkaiden
ihmisten vastuulla, myös suomalaisten.

Tavallisen kansalaisen ei tulisi kärsiä enää
enempää ilmastotoimista.

Ihmisillä, jotka kuluttavat eniten, on muita
suurempi vastuu päästövähennyksistä

asuinpaikasta riippumatta.

Vastuu ilmastotoimissa on suurilla mailla ja
suuryrityksillä.

Ilmastoteoissa jokaisen on tehtävä oma
osuutensa.

Mielestäni on kaikkien (niin yritysten kuin
ihmistenkin kotimaassa sekä ulkomailla) vastuulla

pitää yhteisestä ilmastosta hyvää huolta.

n = 1053
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Valitse mielipidettäsi paremmin
kuvaava vaihtoehto

5 Kun teen hankintoja,
mietin ennen kaikkea
ympäristövaikutuksia.

4

3 Kun teen hankintoja,
mietin hintaa, mutta
jonkin verran myös
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1 Kun teen hankintoja,
mietin ennen kaikkea
hintaa.

Moni kertoo haluavansa tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja, 
mutta hankintoja ohjaa ensisijaisesti hinta

n = 1053 n = 1053

Määrällinen tutkimus



Globaalisti ilmastoteot nähdään nollasummapelinä, jossa Suomen 
rooli on kiistanalainen

1. ”Suomi tekee jo tarpeeksi”

Moni uskoi, että Suomi tekee nykyisellään jo muita 
enemmän ilmastotoimia, eikä siksi ole tarvetta uusille 

toimenpiteille. Kertomus Suomen erityisyydestä (pitkät 
välimatkat) ja maalle ominaisista olosuhteista (maasto, 

talvet) perusteli poikkeamista ilmastovastuusta. 
Ydinajatus oli, että tavallista suomalaista ei tulisi 

kurittaa ilmastotoimilla olosuhteidemme vuoksi, koska 
niille emme mitään voi.

2. ”Suomen teoilla ei  ole mitään väliä”

”Suuret maat” (esim. Kiina, USA, Intia, Venäjä) 
saastuttavat joka tapauksessa niin paljon, että on ihan 
sama, mitä suomalaiset tekevät. Osa näki, että Suomi 
voisi pyrkiä vaikuttamaan näihin ’suuriin saastuttajiin’ 
esim. EU:n kautta. Yksittäisissä haastatteluissa nousi 

kuitenkin esiin myös Suomen mahdollinen rooli 
edelläkävijänä ja ’testilaboratoriona’, tai Suomen 

vastuu korkean elintason maana.

Kuinka ilmastoon liittyvät teemat Suomessa asettuvat laajempaan kansainväliseen viitekehykseen?

Kuinka eri mittakaavoissa tehtävä työ voidaan tehdä kansalaisille ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi? 

Laadullinen tutkimus



Suomella nähdään olevan erityisasema ilmastoteoissa maantieteensä ansiosta
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Määrällinen tutkimus

• Yli puolet vastaajista kokee, että Suomi 
tekee jo oman osuutensa ilmaston 
hyväksi. 

• Niin pitkät etäisyydet kuin 
sääolosuhteetkin nähdään laajasti 
Suomen ilmastovastuuta vähentävinä 
tekijöinä. 

• 40 % kuitenkin kokee, että Suomen 
tulisi toimia ilmastoasioissa 
edelläkävijänä. 

Ilmastoasioissa toimijuus on usein 
individualistista ’jokainen kykyjensä 
mukaan’, mutta toisaalta vastuuta ollaan 
helposti siirtämässä myös valtion vastuulle.

n = 1053



– Suomella on sama suunta kuin 
Euroopalla, mutta en oikein osaa 
sanoa, mikä se suunta on

”Sari”, 27, Rovaniemi

Minun mielestä ei ole tarvetta kuristaa 
Suomessa elävien ihmisten olosuhteita 
sen takia, että muualla maailmassa 
toimitaan jotenkin eri tavoin kuin 
Suomessa. Tai ei piitata samoista 
asioista, mitä Suomessa pidetään. – –
ehkä meidän ei pitäisi kaikessa olla se 
joka tekee ensimmäisenä.

”Pauli”, 59, KempeleSometimes it feels like climate change is the
problem only for Norway, Sweden and Finland, 
and the rest of the world doesn’t care… How are
we as humanity going to get together to solve
this issue? -- Especially if you live in a country 
where you don’t know if you can have dinner
tomorrow, if you have no job security, if you have
no social welfare state to take care of you, you
have a lot more important issues right now [than
climate change in 10–20 years].

”Taner”, 33, Espoo 

On enemmän tullut 
ymmärrystä siihen markkina-
talouteen ja siihen, että ei tää yhteis-
kunta vaan yksinkertaisesti pyöri 
nollapäästöillä. –– Sitä rahaa pitää 
tehdä jostain. Ja luonnonvara-alat 
on aika iso osa Suomessakin.

"Tanja", 32, Seinäjoki

Laadullinen tutkimus



3. Suhtautuminen mediaan peilaa 
kansalaisten yhteiskuntasuhdetta ja 

ilmentää jakautumista



• Luottamuksen taso instituutioihin näkyi vahvasti luottamuksessa 
(perinteiseen) mediaan. Haastateltavat, jotka kyseenalaistivat 
medioita vahvimmin ilmaisivat usein epäluottamusta myös 
muihin yhteiskunnan instituutioihin.

• ’Katastrofistinen’ elämänkatsomus määritti suhdetta 
instituutioihin ja aiheutti yleistä epäluottamusta. Muutama 
haastateltavista toi esiin, kuinka kaikkeen valtamedian 
uutisointiin tulisi suhtautua skeptisesti, koska se ajaa tiettyä 
poliittista agendaa (nk. agendajournalismi).

• Syynä lähdekriittisyyden ja luottamuspulan lisääntymiseen 
pidettiin uutisoinnin mielipiteellistymistä, polarisoitumista, 
kaupallistumista ja viihteellistymistä. Etenkin jos uutisointi alkoi 
erota omista arvonäkemyksistä, epäiltiin medioiden neutraaliutta.

Osalla luottamus suomalaisiin 
instituutioihin rakoilee, mikä tulee ilmi 
suhteessa mediaan

Korona ei ole läheskään niin vakavaa, kuin 
mitä valtamedioissa tuodaan ilmi. Lähinnä 
monisairaat vanhukset kuolevat, jotka 
kuolisivat myös normaaliin influenssaan. 
Tehokkaita lääkkeitä ei ole yritetty edes 
käyttää, vaikka ne tutkitusti auttaisivat 
koronaan. –– Pfizer on tienannut 
äärimmäisen paljon koronan aikana, 
vaikka rokote ei toimi.

”Antero”, 57, Pori

Uutisissa näkyy asenteellisuus selkeesti. 
Ei voi enää niellä uutisia, kuten ennen. 
Tää on etenkin kaupallisella puolella, 
mutta myös välillä Ylellä ja STT:llä. 
Joutuu todella tutkimaan, onko joku asia 
totta vai ei. – – nyt viime vuosina vielä 
disinformaation määrä on noussut. 
etenkin kun on tää korona

”Tuomas”, 45, Vantaa

Laadullinen tutkimus
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Määrällisessä tutkimuksessa vain puolet ilmoittaa luottavansa suomalaiseen 
mediaan. Lisäksi huolta herättää yhteiskunnan kahtiajakautuminen ja 
luottamuspula valtamedioita kohtaan. 

• Määrällinen tukee laadullista 
yhteiskunnan kahtiajakautumisen 
osalta. Lähes 70 % vastaajista 
kantaa tästä huolta. 

• Puolet luottaa suomalaiseen 
mediaan, mutta toisaalta huoli 
valtamedioita kohtaan nousseesta 
epäluottamuksesta yhdistää 
monia. 

n = 1053
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• Lähes kaikki haastateltavat toivat esiin, että epäluottamus tietolähteitä kohtaan on noussut, ja että kriittisyyden 
merkitys uutisia lukiessa ja tietoa etsiessä on korostunut. Luettua sisältöä kaikista lähteistä tulisi 
kyseenalaistaa ja arvioida. Tätä pidettiin myös raskaana, ja osa kaipasi vahvaa ”tiedottavaa mediaa”, joka olisi 
epäkaupallinen tai riippumaton.

• Lähdekriittisyyden ylikorostuminen voikin luoda luottamuspulaa. Korona-ajan koetaan lisänneen kahtiajakoa 
myös suomalaisen median kentällä. Julkisen vallan suhtautuminen koronarajoitteisiin ja -rokotteisiin ja 
uutisointi näistä koettiin polarisoivaksi, jopa asenteelliseksi. Osa myös piti uutisointia vaikeaselkoisena ja 
sekavana. Monien mielestä korona-ajan aiheuttama kahtiajako tuo pintaan jännitteitä, jotka ovat kenties 
kyteneet pinnan alla; ’oikean’ ja ’väärän’ tiedon rakentuminen jakaa ihmisiä.

Kriittisyyden merkitystä korostetaan, mutta tasapainoa on 
vaikea löytää

Polarisaatio, algoritmit ja 
informaatiotulva saavat osan 

taas tukeutumaan perinteisiin instituutioihin

Usko ”agendajournalismin” nousuun 
saa osan kyseenalaistamaan 

perinteisiä mediainstituutioita

Laadullinen tutkimus



Mediakriittisyyttä pidetään tärkeänä, mutta sen koetaan 
vaativan myös paljon
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• Jopa yli 80 prosenttia kokee, että 
mediaan tulee suhtautua 
kriittisesti, mutta kuitenkin yli 
puolet ei jaksaisi näin aina tehdä. 

• Kyseenalaistaminen mediasta 
luettuun tietoon on melko yleistä 
(42 %), ja samoin yli kolmasosa 
(35 %) kokee vaikeaksi tietää, 
mitkä uutiset todella ovat 
luotettavia. 

n = 1053

Mediakriittisyys vaatii tasapainoilua, sillä 
kyseenalaistaminen vaatii energiaa ja 
toisaalta jatkuva kriittisyyden korostaminen 
voi kääntyä epäluuloisuudeksi ja 
vaikeudeksi luottaa uutisiin, mikä osaltaan 
saattaa lisätä vaihtoehtoisten uutislähteiden 
pariin kääntymistä.
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Yli 40 % kokee valtamedian ajavan poliittista agendaa. Lisäksi jopa 
kuudesosa uskoo, että vaihtoehtomedioista saa nykyisin parempaa 
tietoa kuin valtamedioista.

• Yleisradiota pitää luotettavana 
sen julkisen palvelun luonteen 
vuoksi noin 40 % vastaajista

• Valtamedia ajaa selkeästi 
poliittista agendaa:
• Korrelaatio kokemuksen 

epätasa-arvon 
lisääntymisen kanssa sekä 
huolen omaan talouteen 
liittyen. 

• Vaihtoehtoisiin medioihin 
luottavia on erityisesti alle 25-
vuotiaiden joukossa, jopa 27 % 
vastaajista. 

n = 1053
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[Suomen tulevaisuus] Vaikee
kysymys… mulla on kyllä 
varmaan sellainen hyvä 
perusluotto suomalaisiin 
yhteiskunnallisiin 
organisaatioihin.

”Siiri”, 29, Rovaniemi

Countries like Turkey, Hungary and 
Croatia, for example, -- you need to 
know where you can get true
information. -- That’s a problem, not
everyone is really able to do that. If 
you’re a common person, you just open 
the tv and pick up a newspaper. -- Non-
profit and independent journals are
more reliable sources.

”Taner”, 33, Espoo.

I don’t have social media. I think social
media is heavily biased and ruined by
these algorithms and fake information. --
So I mostly rely on newspaper articles
and sources that I trust. -- I think in 
Finland, for example, YLE is the reliable
source of information and it’s a public
[service], so you can get actual
information.

”Taner”, 33, Espoo

Ne ei ole neutraaleja, vaan ne tuo omaa 
näkemystä, sen oman mielipiteen sisällyttää 
aina joka paikkaan, että se uutisointi ei ole 
enää silleen neutraalia, että ei kerrota 
uutista uutisena vaan siihen laitetaan joku 
asenne. Että ihmisten asenteita muokataan 
niiden toimittajien kirjoitusten tai tekemien 
juttujen perusteella. Ja sananvapaus se on 
tuota... Se sallitaan toisille ja toisille sitä ei 
sallita. – – Se aivopesu näkyy kyllä.

”Merja”, 58, Helsinki

Laadullinen tutkimus



4. Suhdetta teknologiseen kehitykseen ja 
digitalisaatioon värittää kansalaisten 

eriytyvät digitaaliset kyvykkyydet



• Arjen helpottamisen lisäksi digitaaliset palveluintegraatiot voivat 
tuottaa elämyksiä (esim. auto tietää reitin kalenterimerkinnän 
perusteella, musiikki jatkuu katkeamatta kotoa kuulokkeisiin, voi 
tilata tuotteita kotiin hetken mielijohteesta).

-

• Erityistilanteisiin haetaan kuitenkin ihmiskontaktia, koska niihin 
liittyy erityinen tarve luottamuksen rakentamiseen (esim. pankki, 
verotus, virastoasiointi), koska ne ovat itselle merkityksellisiä 
kohtaamisia (esim. kampaajan varaaminen) tai monimutkaista 
harkintaa vaativia kulutuspäätöksiä (esim. auton ostaminen). 

_

• Digitaalisuus liittyy hyvin vahvasti myös viihteeseen ja viihtymiseen, 
eikä palveluiden käyttöä hahmoteta päästölähteenä (esim. 
streamaus)

_

• Koska digitaalisten palveluiden käyttö merkitsee monille 
lupausta sujuvuudesta, aiheuttaa tietoturvan pohtiminen tai datasta 
huolehtiminen ylimääräistä kitkaa, mikä voi tuntua osittain 
ristiriitaiselta haetun helppouden kanssa.

Digitaaliset palvelut helpottavat arkea 
ja ovat kätevästi yhä useamman 
saavutettavissa

Ehkä jos tulee semmoisia yllättäviä 
tilanteita, sitä ajattelee, että voi vitsi 
kun ei tarvitsis robotille tai 
vastaavalle puhua. Joku äkillinen 
just joku että haluaisin äkkiä... ehkä 
vakuutusyhtiöön yhteyden tai 
terveysasioissa. Jos nyt on vähän 
hätä tai silleen, että tarvii apua. 
Ja soittaa ja sitten saan puhua vaan 
jonkun robotin kanssa...

”Maria”, 36, Tornio

[AR/VR/Metaverse] will be new forms of 
human-machine interaction but I’m not
sure, I don’t like to be in that virtual world
all the time. -- Honestly, it’s dystopian to 
me! -- In reality, you’re just laying on your
couch. We are physical animals, we need
human touch.

”Taner”, 33, Espoo.

Käytän digitaalisia palveluja aina, 
kun voin. Se on itselle helpointa, 
ja kulkee aina mukana.

”Siiri”, 29, Helsinki

Laadullinen tutkimus



Suomalaiset kokevat laajalti, että digitaaliset palvelut ovat 
helpottaneet arkea. Se ei kuitenkaan poista henkilökohtaisen 
palvelun tarvetta niiden rinnalla.
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• Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista 
valitsee digitaalisen palvelun aina, kun se 
on mahdollista. Alle 25-vuotiaista jopa yli 
70 prosenttia, ja yli 65-vuotiaistakin 58 %.

• Suomalaisten digikyvykkyyden voidaankin 
todeta olevan korkealla tasolla. 

n = 1053

Käytän digitaalisia palveluja aina, kun 
voin. Se on itselle helpointa, ja kulkee 
aina mukana.

”Siiri”, 29, Helsinki

Määrällinen tutkimus



• Digitaaliset uhat ovat useimmille haastateltaville kaukaisia ja vaikeita 
käsittää, eikä niitä juuri osata arvioida saati torjua omassa arjessa. 
Myös data on vaikeasti hahmotettava teema, ja vain harva pyrkii 
hallitsemaan luovuttamaansa dataa.

.

• Lähinnä teknologia-alalla työskentelevät puhuivat 
tietoturvarutiineista: digitaalinen kyvykkyystaso vaikutti suoraan 
siihen, kuinka perillä riskeistä ja toisaalta myös ratkaisuista ihmiset 
ovat.

.

• Suurin osa arvioi palveluiden luotettavuutta palvelun visuaalisuuden 
kautta: ”näyttävätkö” esimerkiksi nettisivut uskottavilta ja turvallisilta. 
Lisäksi monet pohtivat, ettei uhkaa heidän kohdallaan juuri ole, koska 
heidän tilinsä eivät ole niin ’kiinnostavia’ sisällöltään.

.

• Omakohtaiset kokemukset esimerkiksi tietomurroista saattavat saada 
ihmiset reagoimaan, mutta nekään eivät välttämättä saa aikaan 
pitkäaikaisia uusia tietoturvakäytäntöjä. Riskit tuntuvat abstrakteilta, 
resursseja tietoturvan miettimiseen ei ole arjessa, tai se koetaan 
vaivalloiseksi.

Digitaalinen kyvykkyys määrittää 
suhdetta tietoturvaan

[Älykodin tietoturvallisuudesta:]
Mulla on vähän sellanen asenne, 
että 'okei, jos jaksaa meidän asiat 
kiinnostaa, niin ihan sama'. Toki 
huomaa tätä hakukoneoptimointia 
elikkä, kun puhutaan jostain 
asiasta, niin heti tulee mainos. Että 
ei jaksa enää sillä lailla yllättää.

"Maria", 36, Tornio

No se näkyy suoraan päältä päin, jos 
siinä on käytetty vanhentunutta, ei 
kovin turvallista teknologiaa. 
Että myös näkee kuinka paljon siihen 
[tietoturvaan] on panostettu. Kuinka 
vakuuttavan näköisesti se on tehty... 
Esimerkiksi jos haluaa katsoa nyt 
tuolla selaimella näkee noi
kaikki lähdekoodit, mutta kyllä sen 
sivun ulkonäöstäkin voi arvioida.

"Tuomo", 29, Espoo

Laadullinen tutkimus



Mitä enemmän vastaaja tietää algoritmien toiminnasta, sitä 
enemmän hän on niistä huolissaan
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• Vastaajat, jotka 
tiesivät miten 
algoritmit toimivat 
olivat selkeästi 
huolestuneempia 
niiden roolista kuin 
vastaajat, jotka 
ilmoittivat, etteivät 
ymmärrä 
algoritmien 
toimintaa 
(57 % vs. 15 %).



Digitaalisten palveluissa potee ristiriita: ne vähentävät alueellista 
epätasa-arvoa, mutta eriarvoistavat ihmisiä kyvykkyyksien mukaan

• Lähes kaikki (91 %) kokivat, että kaikilla 
suomalaisilla on oltava mahdollisuus 
internet-yhteyteen asuinpaikasta tai 
iästä huolimatta.

• 70 % kokee, että digitaaliset palvelut 
lisäävät tasa-arvoa 
paikkariippumattomuuden takia, mutta 
toisaalta lähes yhtä suuri joukko (58 %) 
kokee, että koska digikyvykkyydet 
eroavat, niin digitaaliset palvelut lisäävät 
epätasa-arvoa.

• Digitaalisten palvelujen käyttämisessä 
jopa yli 60 % kertoo joutuvansa 
auttamaan läheisiään, niin naiset kuin 
miehetkin. Alle 35-vuotiaiden osalta 
osuus on yli 70 %.
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• Vaikka nykyisellään esimerkiksi datan hallinta ja tietoturva nojaa 
pitkälti yksilön kykyihin ja vastuuseen, moni olettaa julkisten 
organisaatioiden hoitavan perustason kuntoon.

.

• Suomalaisten ja pohjoismaisten organisaatioiden palveluiden 
tietoturvaan luotetaan lähtökohtaisesti. Luottamus rakentuu 
tuttuudesta ja paikallisuudesta käsin (esim. oma pankki tai 
Omakanta).

.

• Isojen datajättien toiminnassa annetaan paljon anteeksi, 
koska ollaan heidän "armoillaan”, ja palvelut ovat nivoutuneet 
tärkeäksi osaksi omaa arkea. Koska palvelut ovat ilmaisia, 
valtasuhde on epäselvä. Ihmiset eivät vielä odota samoja kuluttajan 
oikeuksia kuin muilla palvelualoilla. On kuitenkin merkkejä siitä, 
että kansainvälisiltä alustatoimijoilta aletaan odottaa 
vastuunkantoa. 

.

• Osa nosti algoritmit esille epäilyttävänä uhkana, joka horjuttaa 
luottamusta palveluihin ja ylipäätään yhteiskuntaan. Vastuu 
toimijoiden regulaatiosta nähdään olevan vahvasti julkisilla 
instituutioilla.

Suomalaisten palveluiden tietoturvaan 
luotetaan lähtökohtaisesti

… jotenkin luotan näihin 
perinteisiin palveluihin, 
vaikka nettipankkiin. Kylhän
näistä aina pelotellaan. ja se 
Vastaamo myös… -- mutta käytän 
ite Macbookia ja siihen ei tarvii
mitään lisäturvapalveluita.

”Sari”, 27, Rovaniemi

Kyllä tulee arvioitua, jos on jotain 
epäilyttäviä, niin niistä varsinkin, 
mutta jos nyt käytät suomalaisia tai 
ruotsalaisia palveluita, niin se on asia 
erikseen. Mutta jos käyttääkin jotain 
kiinalaista tai muuta, niin eri juttu. – –
Ei näitä isoja kansainvälisiä toimijoita 
tuu enää oikeestaan ajateltua. 

”Maria”, 36, Tornio

Laadullinen tutkimus



Suomalaisilla on vahva usko omaan tietämykseensä tietoturvasta ja 
-suojasta. Voiko itseluottamus olla myös petollista?

• Suomalaiset ovat teknologiauskoista 
kansaa, ja aivan erityisesti luotetaan 
suomalaisiin palveluihin (81 %).

• Jopa puolet kokee haasteita omasta 
tietoturvasta huolehtimisessa.  

• Tietämys algoritmeista korreloi 
positiivisesti myös tietoturva ja -suoja 
tietämyksen kanssa.
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Uskon tietäväni,
mitä

tietoturvalla
tarkoitetaan.

Uskon tietäväni,
mitä

tietosuojalla
tarkoitetaan.

Uskon, että
suomalaisiin
digitaalisiin

palveluihin voi
luottaa.

Omasta
tietoturvasta

huolehtiminen
on helppoa.

n = 1053

Määrällinen tutkimus

Kyllä, näen että isot toimijat on aika hyvissä käsissä 
sinänsä, että sitä [tietoturvan merkitys] aletaan 
ymmärtää, että se turvallisuus on aika tärkeää ja, jos 
luottamus menee niin, sitä ei kovin helposti saa 
takaisin. – – Mun mielestä se on  Suomessa hoidettu 
aika hyvin.

”Tuomo”, 29, Espoo



Tietoturvan osalta vastuukysymykset jakautuvat valtion, yksilöiden 
ja yritysten välillä. Ovatko tietoturvaan liittyvät roolit epäselviä?

• Hämmennys tietosuojasta ja 
tietoturvasta (helppous, vastuu niin 
itsellä, yrityksillä kuin valtiollakin) 
viestii yleisestä hämmennyksestä eli 
ei tiedetä, mistä pitäisi olla 
huolissaan.
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Minusta valtion tulisi
ottaa vastuuta
suomalaisten
tietoturvasta.

Tietoturvasta
huolehtiminen on

jokaisen omalla
vastuulla.

On yritysten velvollisuus
huolehtia palveluiden

tietosuojasta.

n = 1053

[Älykodin tietoturvallisuudesta:] Mulla 
on vähän sellanen asenne, että 'okei, jos 
jaksaa meidän asiat kiinnostaa, niin 
ihan sama'. Toki huomaa tätä 
hakukoneoptimointia elikkä, kun 
puhutaan jostain asiasta, niin heti tulee 
mainos. Että ei jaksa enää sillä lailla 
yllättää.

"Maria", 36, Tornio

Määrällinen tutkimus



• Valtaosin langattomia yhteyksiä pidettiin toimivina ja 
kattavina, jopa yllättävän hyvinä. Lisäksi luottamus siihen, 
että digitaaliset yhteydet tulevat myös jatkossa toimimaan on 
luja. Tämä heijastelee vahvaa teknologiauskoa.
.

• Haastateltavat kokivat, että tietty perustaso tulee yhteyksissä 
olla, mutta muuten on ymmärrettävää, että taso vaihtelee 
alueiden välileillä.
.

• Etälääkärien vastaanotot ja palvelujen digitalisoituminen 
liitetään maantieteelliseen tasa-arvoon sillä, mitä enemmän 
peruspalvelut siirretään nettiin, sitä tärkeämpää on, että 
yhteydet toimivat kaikkialla tasapuolisesti.
.

• Toisaalta vastaajilla nousi huoli siitä, että kaikki 
kaupunkikeskuksien ulkopuolella elävät eivät pysty 
käyttämään digipalveluita, jolloin nähtiin, että yhteydet ovat 
taattava myös muuten kuin digitaalisin ratkaisuin.

Digitaalisissa yhteyksissä on yhä 
myös vahva maantieteellinen 
ulottuvuus

Se Musk niin tuota sehän puhuu, että se nyt niitä 
satelliitteja laittaa... Sitten tulee se satelliittinetti, 
mikä voisi olla todella kallis, mutta tuota 
kaikkihan nuo ajan myötä halpeni. Minä muistan 
sen ajan, kun internet tuli niin tuli joka toinen 
vuosi lappu postiluukusta, että olemme 
tuplanneet tuon netin nopeuden, että ei maksa 
mitään. Sisältyy palveluun.

"Kimi", 48, Punkaharju

Se on alueellinen tasa-arvokysymys. – –
Alkaa olemaan ongelma, kun ei ole yhteyksiä 
tai jos ne on huonot. Se vaikuttaa siihen 
palveluntarjontaan sillä paikkakunnalla. 
Esimerkiksi iso ongelma on sitten se, että ne 
alkaa tyhjenemään, niin ei sinne pariskunnat 
ja perheet jää. Yleensä ne kylän ja lähiseudun 
alueen ihmiset lähtee opiskelemaan muualle 
ja aika harva sitä takaisin sinne tulee.

"Pauli", 59, Kempele

Laadullinen tutkimus
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Koen, että digitaaliset yhteydet
toimivat paikkakunnallani hyvin.

Olen tyytyväinen oman internet-
yhteyteni toimivuuteen.

Internet-yhteydet tulevat
toimimaan myös tulevaisuudessa

hyvin.

On ymmärrettävää, että internet-
yhteydet eivät toimi maaseudulla

yhtä hyvin kuin kaupungeissa.

Internet-yhteyksiin luotetaan kaikkien oikeutena, nyt ja tulevaisuudessa, 
joskin sen alueellinen toimivuus jakaa vastaajia. Onko luottamus 
tulevaisuuden digitaalisiin yhteyksiin realistista kaikkialla maassa? 

• Tulevaisuuden yhteyksiin luotetaan myös 
laajalti erityisesti kaupungeissa (80 %), 
kun taas maaseudulla vain 68 % luotti 
niiden toimivuuteen myös 
tulevaisuudessa. Sama maantieteellinen 
ulottuvuus näkyy uskossa uusiin 
teknologisiin ratkaisuihin.

• 43 % kokee, että on ymmärrettävää, että 
internet-yhteydet toimivat maaseudulla 
kaupunkeja huonommin, joten 
ymmärrystä eritasoisiin palveluihin 
löytyy.

n = 1053

Määrällinen tutkimus

Vastuuta internet-yhteyksien kehittämisestä  
tai rahoittamisesta ei välttämättä osata 
hahmottaa; onko vastuu yksityisillä 
yrityksillä vai julkisella vallalla?



5. Liikkumisen valinnat rakentavat 
kokemusta arkisen elämän hallinnasta ja 

omasta toimijuudesta



Kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista 
kiteytyy monilla liikkumisen valintoihin

• Tasapainottelua elämäntapaihanteiden ja arjen reunaehtojen välillä: Oma 
asema vaikuttaa siihen, miten näitä voidaan painottaa – herkästi kokemus 
ylhäältä sanelusta

• Vaikka liikkumisen valintoja näyttävät ohjaavan ennen kaikkea 
taloudellisuus ja halu määritellä oma sujuva arki, jo tehtyjä valintoja 
saatetaan korostaa ympäristötekoina (esim. auton myyminen, koska ylläpito 
liian kallista)

• Raideliikenne pidettiin yleisesti luotettavana ja se edusti myös lupausta 
tulevaisuuden yhteyksistä (eri tavalla kuin esim. linja-auto). Rautatien 
merkitys oman paikkakunnan tärkeimpänä yhteytenä muihin paikkakuntiin 
korostui, ja mikäli paikkakunnalla ei rautatietä kulkenut, sitä kaivattiin. 

• Monipaikkaisuus nousi yllättävän monella esille, mutta se käsittää hyvin 
erilaisia tilanteita

• Haastatteluissa liikenteen palvelullistuminen ei noussut merkityksellisenä 
kertomuksena, eikä sen tulevaisuuden mahdollisuuksia osattu jäsentää 
osana omaa arkea. 

Itse pyrin joo vaikuttamaan… mutta 
en silti jätä tiettyjä asioita. 
Lapsettomalla sinkulla voi olla 
hedonistinen elämäntapa. En 
ajattele ekologisuutta ajaessani 
autolla, ja ostan avokadon kaupasta, 
vaikka se tulee muualta.

”Sari”, 27, Rovaniemi

Junarata täytyy saada –
Tavaraliikenneyhteydet on jo 
raiteilla, mutta missä julkiset? Nyt 
yksityinen selvitys käynnissä, 
miten yhteydet saadaan kuntoon, 
kun julkinen ei niitä käynnistä.

”Tiina”, 58, Rauma

Laadullinen tutkimus
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Puolet vastaajista kokevat, että julkinen liikenne toimii omalla paikkakunnalla, ja 
yli 70 % kokee, että pystyy liikkumaan hyvin tarpeidensa mukaan. 

n = 1053

Määrällinen tutkimus

• Liikkumisen haasteet korostuvat 
erityisesti vastaajajoukossa, jolle 
tulevaisuus näyttäytyy 
epävarmana ja auto on arjen 
välttämättömyys.

• Kaupunkimaisissa kunnissa 
julkinen liikenne koetaan 
toimivaksi (59 %) verrattuna 
maaseutumaisiin kuntiin (16 %), 
mutta yksityisautoilun 
hankaluudessa ei ole eroja 
erilaisissa kunnissa asuvien välillä 
(kaupunkimaiset: 23 % vs. 
maaseutumaiset: 22 %). Koetut 
liikkumisen mahdollisuudet ovat 
näin ollen sidoksissa erityisesti 
julkiseen liikenteeseen.  



• Auto koetaan toisaalta arjen välttämättömänä 
mahdollistajana, ja lisäksi siihen liittyy vapaus elää 
omannäköistä elämää

:

• Autoilun tarve liittyi myös kertomukseen Suomen 
erityisestä maantieteestä, johon oma elämä sijoitettiin

:

• Erityisesti polttoaineen hinnannousu näyttäytyi uhkana
omille mahdollisuuksille ja elämän järjestykselle. 
Polttoaineen hinta liittyi konkreettisiin huoliin 
elinkustannuksista ja mahdollisuuksien rajautumisesta. 

:

• Myös sähköautoilu nähtiin osin totuttua järjestystä 
uhkaavana. Infrastruktuuri ja latauskäytännöt herättivät 
epäilyksiä, mutta moni myös yhdisti sen ’vihreään 
ideologiaan’. Vety- ja kaasuautot sen sijaan näyttäytyivät 
tulevaisuuden järkevinä mahdollisuuksina.

Keskustelu yhteyksistä ja liikkumisesta 
painottui monen kohdalla autoiluun

kyllä tää niinku maalla on 
pakko olla auto ei täällä vittu 
pärjää tai sit sä oot vaan 
kotona. – – Ihmisillä on aina 
ollut halu ja tarve liikkua.

”Kimi”, 48, Punkaharju

Tarviin autoa. Koen liikkumisen 
sujuvaksi, – – pakko on vaan olla 
oma auto.

”Tiina”, 58, Rauma

[Having an electric car] is about guilt-
free driving. Because I like driving, 
and everytime I drove my old car, I 
had to like shut off a part of my brain. 
Now I can just drive without thinking
much! 

”Taner”, 33, Espoo

Laadullinen tutkimus



Auton omistaminen on vahvasti yhteydessä omaan elämäntapaan, 
mutta se koetaan myös arjessa välttämättömäksi

86%

83%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oma auto mahdollistaa elämäntavan,
josta haluan pitää kiinni.

Oma auto on arkeni kannalta
välttämättömyys.

Joutuisin harkitsemaan muuttoa,
mikäli minulla ei olisi omaa autoa.

• Oma auto mahdollistaa auton 
omistajille elämäntavan, kuitenkin 
auto koetaan usein 
välttämättömäksi oman arjen 
kannalta

• Jopa puolet auton omistajista 
kertoo, että joutuisi harkitsemaan 
muuttoa muualle ilman autoa

Käytössä auto: n = 843

Määrällinen tutkimus



Polttoaineen hinnannousu vaikuttaa omaan arkeen eri tavoin 
asuinpaikasta riippuen
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Minulla on ollut vaikeuksia
ostaa polttoainetta autooni

sen hinnan takia.

Olen huolissani
mahdollisuuksistani asua
omalla paikkakunnallani,
mikäli polttoaineen hinta

jatkaa nousemista.

• Kolmasosa (33 %) kaikista, ja lähes puolet (49 
%) maaseutumaisissa kunnissa asuvista, 
vastaajista on huolissaan omista 
mahdollisuuksistaan asua nykyisellä 
paikkakunnallaan, mikäli polttoaineen hinta 
jatkaa nousemista. Erityisesti huoli hinnan 
kohoamisesta korostuu alle 35-vuotiailla 
vastaajilla.

• Autoilun ja liikkumisen kallistuminen ovat 
yhteydessä laajempaan tulevaisuuden uskoon. 
Niillä vastaajilla, joilla on vähäinen usko 
tulevaisuuteen, on useammin vaikeuksia ostaa 
polttoainetta, ja lisäksi he joutuisivat 
harkitsemaan muuttamista pois 
kotipaikkakunnaltaan, jollei heillä olisi autoa. 

Käytössä auto: n = 843

Määrällinen tutkimus



15 % vastaajista kokee syyllisyyttä nykyisen autonsa päästöistä

15%

17%

68%

Koen syyllisyyttä nykyisen autoni 
päästöistä.

Samaa meltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Eri mieltä

[Having an electric car] is about guilt-
free driving. Because I like driving, 
and everytime I drove my old car, I 
had to like shut off a part of my brain. 
Now I can just drive without thinking
much! 

”Taner”, 33, Espoo

LAADULLINEN AINEISTO MÄÄRÄLLINEN AINEISTO 

Käytössä auto: n = 843



Sähköautot edustivat erilaisia merkityksiä, joita tulkittiin sekä positiivisessa 
että negatiivisessa valossa

VIHREÄ AUTO

Moni piti sähköautoa päästöttömänä 
liikkumismuotona, joka mahdollisti 
ajamisen nautinnon vapautuksen 

polttoaineen tuomasta syyllisyydestä. 
Kokemus vihreästä autoilusta saattoi 

myös heikentää joukkoliikenteen vetoa.

ARVOAUTO

Sähköauton status arvoautona, jopa 
luksusautona, tunnistettiin. Sähköauton 
omistaja kuvaili, kuinka hänen autoaan 
ihasteltiin. Hänelle itselleen se myös 

symboloi uralla etenemistä ja 
luokkanousua.

INNOVATIIVINEN AUTO

Sähköauto edusti teknologista 
edelläkävijyyttä ja lähes utopistista 

kehitystä, jossa osa halusi olla mukana. 
Moni arvosti auton teknisiä 

ominaisuuksia (mm. ohjelmistot) ja 
niiden luomaa ajokokemusta (mm. 

äänettömyys)

Sähköauton ympäristöhyödyt, eliittistatus ja teknologinen edelläkävijyys voivat kaikki olla polarisoivia, mutta erityisen 
provosoivana näyttäytyi vihreys. Se yhdistettiin agendaan, joka osalle näyttäytyi ylhäältä ohjattuna ja hyökkäävänä.

Laadullinen tutkimus



44 % vastaajista olisi joko varmasti tai ehkä kiinnostunut 
hankkimaan sähköauton. Erityisen tärkeänä pidetään ajamisen 
edullisuutta ja päästöttömyyttä. 
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Muu syy, mikä?

Sähköautossa on hieman luksusta

Sähköauto on teknisesti edellä ja/tai
ajokokemukseltaan mainio

Nykyisen auton kalliit kustannukset

Hyvä omatunto ympäristöystävällisestä
valinnasta

Sähköauto on tulevaisuuden tapa liikkua ja
haluan olla siinä mukana

Päästöttömyys

Ajamisen edullisuus

Jos hankkisit sähköauton, mitkä olisivat tärkeimmät 
syyt (enintään 3)?

On mahdollisesti kiinnostunut hakkimaan sähköauton: n = 452

12%

32%

43%

14%

Oletko kiinnostunut hankkimaan 
sähköauton seuraavan viiden vuoden 

aikana?

Kyllä Ehkä En En osaa sanoa
n = 1053

Määrällinen tutkimus



Sähköautoja pidetään edelleen liian kalliina. Toisaalta myös akkujen 
ekologisuus ja eettisyys epäilyttää useaa. 
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Odotan vetyautojen yleistymistä ennen vaihtamista uuteen
käyttövoimaan

Muu syy, mikä?

Sähköautot ovat viherpesua

En voisi ladata autoa kotonani

Riittämätön infrastruktuuri eli ei ole tarpeeksi latausasemia

En luota sähköautoihin tarpeeksi

Auton ominaisuudet eivät vastaa tarpeitani (esim. ajokantama
lataamatta)

Sähköautojen akkujen ekologisuus tai eettisyys epäilyttää

Sähköautot ovat liian kalliita

Mikä ovat tärkeimmät syyt (enintään 3), miksi et ole kiinnostunut
hankkimaan sähköautoa?

Ei olisi kiinnostunut hakkimaan sähköautoa: n = 447

• Vastaajat, jotka 
ilmoittivat, että eivät ole 
kiinnostuneita 
sähköauton 
hankkimisesta 
perustelivat tätä niiden 
kalleudella. 

• 20 % kokee, että 
sähköautot ovat 
viherpesua.

Määrällinen tutkimus



Myös ne vastaajat, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita 
hankkimaan sähköauton, pitävät niitä liian kalliina. 
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Sähköautojen akkujen ekologisuus tai eettisyys epäilyttää

En luota sähköautoihin tarpeeksi

En voisi ladata autoa kotonani

Riittämätön infrastruktuuri eli ei ole tarpeeksi latausasemia

Auton ominaisuudet eivät vastaa tarpeitani (esim.
ajokantama lataamatta)

Sähköautot ovat liian kalliita

Mikä on tärkein syy, miksi et ole vielä hankkinut sähköautoa?

On mahdollisesti kiinnostunut hakkimaan sähköauton: n = 452

Määrällinen tutkimus



PAKON SANELEMA TILANNE

Monipaikkaisuuden sisällä on nähtävissä kaksi hyvin erilaista ilmiötä

• Vanha ilmiö: liikkuva työvoima siellä missä tarvitaan
• Prekaarinen asema: Kompromissit, taloudellinen 

epävarmuus ja resurssien niukkuus leimaavat arkea
• Tarve kontrolloida ja suunnitella omia tarpeita, jotta selviää
• Kokemus, ettei itse voi valita: työ, taloudellinen tilanne, 

sosiaaliset suhteet ja vastuut rajoittavat

VALITTU ELÄMÄNTAPA

• Näkyy nousevana trendinä julkisessa keskustelussa: muutto 
esim. maalle tai mökille paremman elämänlaadun perässä

• Vahva toimijuus rakentaa haluttua elämäntapaa tai 
toteuttaa elämänmuutos omilla ehdoilla

• Hyvät resurssit liikkua ja valikoida itselle sopiva asuinpaikka 
ja yhteydet

No… itseasiassa haluaisin olla 
raumalainen. Täällä on pitkä historia, 
Unescon suojelukohteita kaksi ja 
vaikka Raumalla on vahva oma 
kulttuuri, kehitetään aluetta koko ajan 
elinvoimaisemmaksi. Ja nyt paljon 
myös ystäviä täällä. Elämä vie, ja kun 
on mahdollisuudet ottaa vastaan, 
tulee rikas elämä.

”Tiina”, 58, Rauma

Tästä on joku 120 kilometriä ja 
muutama päälle. Kuusi päivää 
täällä ja neljä kotona, ei sitä ihan 
joka päivä edes taas jaksa ajaa. – –
Ja joka kerta menee neljäsosa 
tankillinen.

”Kimi”, 48, Punkaharju

Laadullinen tutkimus



PAKON SANELEMA TILANNE

Monipaikkaisuuden sisällä on nähtävissä kaksi hyvin erilaista ilmiötä

Liikkuminen koetun kotipaikan tai perheen ja 
työn välillä aiheuttaa jatkuvaa stressiä ja 
taloudellista epävarmuutta, ja sitä leimaa koettu 
vaihtoehdottomuus

VALITTU ELÄMÄNTAPA

Monipaikkaista elämää järjestellään itselle 
mieleiseksi, mikä sisältää mahdollisuuksia 
valita kulkumuoto ja yhteydet joustavasti, tai 
päivittää niitä tarpeen mukaan

No… itseasiassa haluaisin olla 
raumalainen. Täällä on pitkä historia, 
Unescon suojelukohteita kaksi ja 
vaikka Raumalla on vahva oma 
kulttuuri, kehitetään aluetta koko ajan 
elinvoimaisemmaksi. Ja nyt paljon 
myös ystäviä täällä. Elämä vie, ja kun 
on mahdollisuudet ottaa vastaan, 
tulee rikas elämä.

”Tiina”, 58, Rauma

Tästä on joku 120 kilometriä ja 
muutama päälle. Kuusi päivää 
täällä ja neljä kotona, ei sitä ihan 
joka päivä edes taas jaksa ajaa. – –
Ja joka kerta menee neljäsosa 
tankillinen.

”Kimi”, 48, Punkaharju

Laadullinen tutkimus



Monipaikkaisuuden sisällä laadullisessa tutkimuksessa näkyneet  kaksi 
erilaista ilmiötä saavat vahvistusta kyselyn tuloksista: kolmasosa 
monipaikkaisesti asuvista toivoisi voivansa asua vain yhdessä paikassa
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Liikkuminen eri
asuinpaikkojen

välillä on
stressaavaa.

Monessa paikassa
asuminen

mahdollistaa minulle
sopivan arjen.

Asuisin vain yhdessä
paikassa, jos se olisi

taloudellisesti tai
työn takia

mahdollista.

Asuu monipaikkaisesti: n = 132

13%

88%

Asutko tällä hetkellä usealla 
paikkakunnalla (mökillä, työn perässä 

yms.)?

Kyllä En

n = 1053
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Yhteenveto: Monen suunnan Suomi näyttäytyi erityisesti viiden 
teeman kautta, jotka myös erottelivat vastaajia väestötasolla

2. ILMASTONMUUTOS JAKAA  
ARVOJA JA TOIMIJUUTTA

3. MEDIA POLARISAATION 
UKKOSENJOHDATTIMENA

4. TEKNOLOGIAUSKO JA 
DIGITALISAATION EPÄTASAINEN 

LUPAUS

5. YHTEYDET JA 
LIIKKUMINEN MAHDOLLISTAVAT 

OMANNÄKÖISEN ARJEN

1. ERIYTYVÄT TULEVAISUUSKUVAT 
JA ELINVOIMA

• Alueellisesti ja sosioekonomisesti jakautuvat 
kehityskulut ja tulevaisuudennäkymät haastavat 
kokemusta yhteisestä suunnasta

• Tulevaisuuskuvissa kaksi kehityskulkua: 38 % 
tulevaisuus näyttää valoisalta, 34 % ei näytä 
valoisalta

• Ilmastokysymykset jakavat kansaa, ja osa 
näkee ilmastotekojen vaikutukset epäreiluina 
tai kansalaisia epätasa-arvoistavina

• Mitä heikompi vastaajan usko tulevaisuuteen, 
sitä herkemmin ilmastonmuutosta 
kyseenalaistetaan

• Suhtautuminen mediaan kuvastaa kansan 
jakautumista, ja pandemian aikana näkyvästi 
korostunut vastakkainasettelu luo huolta

• Vain puolet luottaa suomalaiseen mediaan, 
kahtiajakautuminen huolettaa laaja-alaisesti
ja 17 % luottaa vaihtoehtomedioihin

• Kansalaisten eritasoiset kyvykkyydet, pääoma 
sekä alueelliset ja paikalliset kehityskulut 
rakentavat osaltaan eriytyviä todellisuuksia, 
mikä näkyy erityisesti suhteessa 
digitalisaatioon

• Suomalaisten digitaalisten palveluiden tieto-
turvaan luotetaan (81 %)

• Oikeus liikkumisen valintoihin linkittyy 
kokemukseen omista vaikutusmahdollisuuk-
sista ja halutun elämäntavan toteuttamisesta, 
mutta mukana myös uusia ristiriitoja

• Autoilu on suomalaisille sekä elämäntapa 
(86 %) että välttämättömyys (83 %)



D. Johtopäätökset: 
Kuinka muutosvoimat tulisi ottaa 
huomioon liikenteen ja viestinnän 

hallinnonalan kehityksessä?



Suomalaisia yhdistää edelleen tarve pitää kaikki mukana
Koko maan 
elinvoimasta halutaan 
pitää kiinni

• Kaupungistuminen ei ole 
romuttanut uskoa koko
maan elinvoiman 
säilyttämiseen. 

• Julkisilla instituutioilla 
nähdään olevan vastuu siitä, 
että aktiivisen arjen ja 
kansalaisuuden tasapuoliset 
mahdollisuudet säilyvät ja 
niitä kehitetään myös 
keskusten ulkopuolella 
tulevaisuudessa.

Instituutioihin kohdistuu 
suuria odotuksia arjen 
tukipilareina

• Ihmisten kokema 
huoli yhteiskunnan 
eriytymisestä ja 
polarisaatiokehityksestä 
on merkittävää. 

• Taustalla vaikuttavien 
mahdollistajien sijasta julkiset 
instituutiot käsitetäänkin 
aktiivisina toimijoina ja 
tukipilareina, joiden viime 
kädessä uskotaan takaavan 
hyvän elämän reunaehdot 
kaikille, myös epävarmuuden 
keskellä.

Kehittyvät yhteydet luovat 
uskoa tulevaan – tai 
heikentävät sitä

• Puheessa yhteyksistä 
korostuu yhä fyysinen 
infrastruktuuri 
ja sen symbolinenkin 
merkitys paikallisen 
tulevaisuuden rakentamisessa. 

• Haaste on, kuinka lupaus 
yhteyksistä tulevaisuudessa 
säilyy eri paikoissa julkisten 
resurssien kiristyessä ja 
markkina-toimijoiden 
investointien ja 
palvelutarjonnan keskittyessä.

Tutkimustulokset 
kuvastavat todellisuuksien 
moninaisuutta 

• Tulokset heijastavat erilaisia 
arvoja ja kokemuksia monen 
suunnan Suomessa (mm. 
käsitykset vihreästä 
siirtymästä tai liikkumisen 
tulevaisuudesta).

• Jotta liikkumisen ja viestinnän 
uudistuksilla päästään 
rakentamaan yhteistä 
tulevaisuutta suomalaisille, 
niiden tulee luoda arvoa 
hyvinkin erilaisille ryhmille.

Kuinka liikenteen ja viestinnän yhteyksillä ja palveluilla voidaan rakentaa jaettua tulevaisuutta monen suunnan Suomessa?
Millaisen roolin Liikenne- ja viestintäministeriö toimijana ottaa tässä kehityksessä, ja kuinka se näyttäytyy kansalaisille?
Miten ministeriö ja sen toimintakenttä voi palvella erilaisia väestöryhmiä?

1 2 3 4



Huom. Euroopassa keväällä 2022 koetut 
muutokset voivat luoda uusia ilmentymiä 

tutkimuksissa löydettyihin ilmiöihin



Huomioitavaa

Viimeisimmät tapahtumat Euroopassa voivat tuoda esiin uusia ilmentymiä 
tutkimuksen löydöksiin

Kevään 2022 tapahtumat Euroopassa voivat tuoda 
esiin uusia ilmentymiä tutkimuksessa havaittuihin 
ilmiöihin mm. kansakunnan yhtenäisyyteen, median 
rooliin ja arkisen elämän olosuhteisiin liittyen. 

Koronapandemian tavoin muuttunut geopoliittinen 
tilanne toimii kokemuksia värittävänä linssinä 
suomalaisten kokemuksille kuluvina kuukausina. 
Tutkimuksessa esiin tulleet kokemukset polttoaineen 
hinnan noususta, suomalaisten suhtautumisesta 
medioiden tarjoamaan tietoon ja kokemukset 
suomalaisen kansakunnan yhtenäisyydestä voivat 
tulla osittain sotatilanteen värittämiksi. 

Tutkimuksessa esiin tulleet taustalla vaikuttavat 
kokemusmaailmat toimivat kuitenkin kokemusten 
lähtökohtina ja heijastepintoina, ja niitä tulisi käyttää 
sellaisina myös nykyisen tilanteen aikana 
rakennetuissa tilanne- ja tulevaisuusanalyyseissa.



E. Liitteet



Liite 1. 
Kirjallisuuskatsauksen 

menetelmät & lähdeluettelo



• Desktop-tutkimuksen tavoite on kartoittaa LVM:n hallinnonalan 
toiminta-alueiden piiriin liittyvät oleelliset ilmiöalueet. Sen sijaan, että 
tässä vaiheessa etsisimme varsinaisesti eksakteja vastauksia, pyrimme 
kartoittamaan laajasti tutkimusaiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin 
laadullisen tutkimuksen tulisi ottaa kantaa.

• Desktop-tutkimuksen kautta tutkimusteemat voidaan liittää niiden 
historialliseen kontekstiin, mikä auttaa ymmärtämään sekä nykyistä 
ilmiömaailmaa että myös mahdollisia tulevia käyttäytymisen muutoksia 
osana historiallista jatkumoa. Lopputuloksena on lyhyt katsaus, joka 
juurruttaa tutkimusteemat olemassa oleviin diskursseihin, ohjaa 
määrittämään tutkimuskysymyksiä ja toimii vertailukohtana laadullisen 
ja mahdollisen määrällisen tutkimuksen tuloksille työn jatkovaiheissa.

Kirjallisuuskatsaus käsitteellisti tutkimuskohteen
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TAMMIKUU

Tieteelli-
nen

kirjallisu
us

Projektin kannalta 
oleellisimmat 

analyysin suunnat

Desktop-tutkimusprosessi ei ole lineaarinen, vaan analyyttiset vaiheet ja 
tiedonkeruu limittyvät, kun kartoitettavat aineistot ohjaavat uusiin suuntiin ja 
rakentavat toistensa päälle

Media-
diskurs-

sit
Tilastot

Tutkittava 
aineisto, 

esim.

Tutkittava 
aineisto, 

esim.

Asiak-
kaan

olemassa 
oleva 
data

Historii-
kit

Sosiaali-
nen

media
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Liite 2. 
Laadullisen tutkimuksen 

menetelmät & otos



Haastattelujen metodologia

Syvähaastattelu on tavallisesti 2-3 tunnin 
puolistrukturoitu keskustelu, jonka tavoitteena on 
kerätä mahdollisimman paljon dataa ratkaistavien 
kysymysten ympäriltä. Se pyritään tekemään aina 
samassa kontekstissa, missä tutkittava ilmiö 
tapahtuu. Syvähaastattelu palvelee erityisesti silloin, 
kun yritämme hahmottaa laajalti haastateltavan 
elämää ja tutkimuskysymyksiämme juuri hänen 
omassa sosiaalisessa kontekstissaan. Se toimii 
metodina myös silloin, kun emme vielä hahmota 
tutkittavaa ilmiötä tarkasti ja haluamme mahdollistaa 
täysin uusien näkökulmien löytymisen ilmiöön.

Haastattelun ennakkotehtävänä pyysimme vastaajia 
etukäteen dokumentoimaan kirjallisesti tai kuvien 
kautta edellisen arkista liikkumistaan ja digitaalisten 
laitteiden käyttämistään. 

ENNAKKOTEHTÄVÄT

SYVÄHAASTATTELUT

Haastattelussa aloitetaan laajemmasta 
kontekstista edeten aina varsinaiseen tarkempaan 
”pihviin”. Näin haastattelu rakentuu 
mahdollisimman oletusvapaasti. 
Elämäntilanteeseen liittyvät kysymykset toimivat 
sekä lämmittelynä että peilaavina kysymyksinä.

Haastateltavan 
elämäntilanne 

ja arki

Teema 1

Teema 2

Teema 3

Kysymykset 
lähinnä 

ratkaistavaa 
ongelmaa

Haastattelussa voi olla useampi käsiteltävä 
teema. Olennaista on, että haastattelurunkoa ei 
seurata pilkuntarkasti, vaan teemojen ja 
kysymysten tärkein tehtävä on toimia 
muistutuksena siitä, että tärkeimmät asiat 
käsitellään keskustelussa. Teemojen kautta 
ratkaistavaa ongelmaa tarkastellaan eri 
näkökulmien kautta, ja näin saadaan 
tutkimuskysymyksestä kokonaisvaltainen 
ymmärrys.

Pikkuhiljaa haastattelussa edetään lähemmäksi 
varsinaiseen haasteeseen liittyviä kysymyksiä. 
Tässä vaiheessa voidaan aiheesta kysyä myös 
suoraan, jos se nähdään tarpeelliseksi ja jos 
tutkimushaaste on sellainen, että siitä voidaan 
puhua yksityiskohtaisella tasolla.

HAASTATTELUJEN RAKENNE



Laadullisen tutkimuksen otos

Aineisto koostuu 15 syvähaastattelusta, joiden kesto oli noin 3 tuntia.

N = 3

N = 3

N = 2

N = 5

N = 2

"Maria", N36, 
Tornio, projektipäällikkö

"Pauli", M59, 
Kempele, tuote-esittelijä

"Sari", N27,
Rovaniemi, verosihteeri

"Tiina", N58, Rauma,
projektipäällikkö, DI

"Antero", M57, 
Pori, työtön

"Tanja", N32, Seinäjoki,
ruokakaupan myyjä

"Arttu", M37,
Tampere, hitsaaja

"Emma", N36, Kangasala,
ammatillinen ohjaaja

"Siiri", N29, 
Helsinki, luokanopettaja

"Taner", M33, Espoo,
päällikkö teknologia-alalla

"Merja", N56,
Helsinki, patenttisihteeri

"Tuomas", M45,
Vantaa, sairasseläkkeellä

"Tuomo", M29,
Espoo, tietoturvakonsultti

"Kimi", M48, Punkaharju,
tehdastyöntekijä

"Aleksi", M25,
Lappeenranta, opiskelija

Uusimaa Pohjois-Suomi

Etelä-Karjala

Satakunta & 
Etelä-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Haastateltujen nimet on muutettu.



Liite 3. 
Määrällisen tutkimuksen 

menetelmät & otos
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Laadullista analyysia validoitiin ja syvennettiin 
kyselytutkimuksella ja sen perusteella tehdään tilastollinen analyysi

Laadullisen tutkimuksen perusteella 
muodostettiin mitattavat muuttujat.

Lomakkeella selvitettiin mm. vastaajien 
asenteita ajankohtaisiin teemoihin, heidän 
liikkumistaan ja digitaalisten palveluiden 
käyttöään.

Faktorianalyysi yhdisti muuttujista 
keskenään samaa asiaa mittaavat 
muuttujat aineistoperäisesti ja teki näistä 
uudet muuttujat eli faktorit, jotka kuvaavat 
aineiston piileviä (latentteja) ilmiöitä, joita 
ei ole lomakkeella suoraan kysytty. 

Faktoreiden pohjalta vastaajat jaettiin 
segmentteihin, jotka ovat faktoreiden 
suhteen mahdollisimman erilaiset, 
mutta segmenttien sisäisesti 
mahdollisimman samanlaiset. Lisäksi 
aineiston analyysiin käytettiin 
korrelaatio- ja keskiarvotarkastelua.
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Keitä tutkittiin määrällisessä 
analyysissä Aineiston jakauma

• Suomen väestöä alueellisesti edustava otos*

• 1053 vastaajaa Norstatin paneelista

• 51 % miehiä ja 49 % naisia

• Keski-ikä 49 vuotta

• Kysely toteutettiin 18.-23.2.2022

*virhemarginaali 95 %:n luottamustasolla n. ± 3 %-yksikköä



noren


