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ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT 

LOKAKUU 2010 
 

Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos 
kunnan päätöksenteossa". Hankkeeseen liittyen kerättiin lokakuussa 2010 tietoa kunnan työntekijöiden ja 

päättäjien näkemyksestä ilmastoasioihin. Kysely toteutettiin suljettuna Internet-kyselynä, johon vastattiin 

Latomo-julkaisujärjestelmän kautta 7.-22.10.2010. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös tulostamalla 
kysymykset ja jättämällä vastaukset kaupungintalon infossa olleeseen vastauslaatikkoon. 

 
Kysely lähetettiin yhteensä 818 sähköpostiosoitteeseen, joista 16 palautui osoitteen ollessa toimimaton. 

Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin noin 140 kpl (paperisia vastauksia 9, sähköisiä 127 - 132 laskentatavasta 

riippuen). Kyselyn vastausprosentiksi muodostui siten noin 17 %.  
 

1) VASTAAJISTA SUURIN OSA NAISIA (Kysymyssarja 1, Taustatiedot) 
Kyselyyn vastanneista selvä enemmistö, 80 %, oli naisia. 
Asumisen ja työskentelyn osalta vastauksiin vaikutti luultavasti kyselyn kohderyhmä ja lähetystapa. 

Enemmistönä vastaajista olivat Somerolla sekä työskentelevät ja asuvat henkilöt (73 %), seuraavaksi 

eniten oli muualla asuvia, mutta Somerolla työssä käyviä (19 %). Somerolla asuvia, mutta muualla työtä 
tekeviä oli vastaajista noin 8 %. 
 

Työntekijöiksi itsensä luokittelevia vastaajia oli 101 kpl ja johtavassa asemassa olevia 11. Lautakuntien 
66 jäsenestä kyselyyn vastasi 21 henkilöä, valtuuston 35 jäsenestä 11 ja kaupunginhallituksen 9 

jäsenestä 1. Kuusi vastaajaa luokitteli itsensä ryhmään ”Joku muu” kuin edellä mainittu. 
 

 
 
 

2) ILMASTONMUUTOS TODELLINEN ONGELMA, JOHON VOIMME VAIKUTTAA VAIN VÄHÄN, MUTTA 
NEUVONTAA EI TARVITA (Kysymyssarja 2, Ilmastonmuutos henkilökohtaisella tasolla)) 
 

Suurin osa vastaajista koki ilmastonmuutoksen todellisena tämän päivän ongelmana (83 %). Vajaa 11 

prosenttia vastaajista koki ilmastonmuutoksen ongelmana, johon itse ei voi vaikuttaa, 6 % vastaajista 
piti ilmastonmuutosta viherpiipertäjien propagandana ja yksi vastaaja oli sitä mieltä, että 

ilmastonmuutos on huomisen murhe, joka ei häntä kosketa. 

 
Henkilökohtaisilla valinnoilla vastaajat kokivat olevan vähän vaikutusta ilmastonmuutoksen hillintään 

(77 % vastaajista). Vain vajaa 18 % koki voivansa henkilökohtaisilla valinnoilla vaikuttaa 
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ilmastonmuutoksen hillintään paljon. Neljä vastaajaa koki, ettei voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen 

hillintään lainkaan. 

 
Kysyttäessä halua tehdä pieniä tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi enemmistö vastaajista oli 

valmis alentamaan huonelämpötilaa kotona (77 % kaikista vastaajista). Huonelämpötilaa 1 asteella 
työpaikalla oli valmis alentamaan noin 58 % vastaajista. Runsas puolet vastaajista (54 %) oli valmis 

vähentämään yksityisautoilua vapaa-ajalla. Työajalla auton käyttöä oli valmis vähentämään 16 % 

vastaajista. Puolet vastaajista (50 %) oli valmis siirtymään kasvisruokaan kolmena päivänä viikossa. Lisää 
veroja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi oli valmis maksamaan 9 % vastaajista. 

 

 

 
 

 

Neuvontaa ilmastoasioihin vastaajat eivät kaivanneet. Vain 10 % vastaajista kaipasi ilmastoneuvontaa 
kotiin ja 17 % työssään. Lähes puolet vastaajista (49 %) ei kaivannut ilmastoneuvontaa kotiaskareisiin 

lainkaan ja 40 % ei kaivannut ilmastoneuvontaa työtehtävissään. 

 

 
 

3) ILMASTOSTRATEGIAT VIERAITA, MUTTA NE KOETAAN TARPEELLISIKSI (Kysymyssarja 3, 
Ilmastostrategiat ja -linjaukset) 
 

Luonnosvaiheessa olevaan Varsinais-Suomen ilmastostrategiaan oli tutustunut vain 8 % vastaajista. 
Suurin osa (81 %) vastaajista aikoi kyselyn innoittamana tutustua strategiaan, (varmuudella 20 % ja ehkä 

61 %). Noin 11 % vastaajista ei aikonut tutustua strategiaan myöhemminkään. 
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Kuntaliiton ensimmäiset ilmastopoliittiset linjaukset hyväksyttiin liiton hallituksessa syyskuussa 2008. 

Uudet kuntaliiton hallituksen 2.6.2010 hyväksymät ilmastolinjaukset on kiteytetty yhdelle sivulle ja niitä 

täydentää mukana oleva taustamuistio. Suurin osa vastaajista (89 %) ei tuntenut näitä kuntaliiton 
ilmastolinjauksia. 

 
Vastaajat kaipasivat Someron kaupungille omia periaatteita toimenpiteiksi ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi ja siihen varautumiseksi. Vain 10 % vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin omia 

ilmastolinjauksia ei tarvita. 
 

 

 

 
 
 
 

4) SOMERON KAUPUNKI VOI OMALLA TOIMINNALLAAN VAIKUTTAA ILMASTONMUUTOKSEEN. 
KAUPUNGIN ON SYYTÄ OLLA ESIMERKKINÄ ENERGIATEHOKKUUDEN JA ENERGIANSÄÄSTÖN SUHTEEN. 
(Kysymyssarja 4, Someron kaupunki ja ilmastonmuutos ja väittämät) 
 

Someron kaupunki voi vastaajien mielestä vaikuttaa omalla toiminnallaan ilmastonmuutokseen.  Lähes 
puolet vastaajista (47 %) koki kaupungin roolin ja ilmastotoimien merkityksen kuitenkin kokonaisuuden 

kannalta vähäiseksi. 36 % vastaajista oli sitä mieltä, että Someron kaupungilla on merkittävä rooli 

ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja siihen sopeutumisessa. 5 % vastaajista koki, ettei Someron kaupunki 
voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, koska kaupungin toimien vaikutus on kokonaisuuden kannalta niin 

vähäinen. 
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5) (Kysymyssarja 5, Sana on vapaa) 
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