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Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa joudutaan ottamaan 
yhä vahvemmin kantaa kulutukseen, elämäntapoihin 
ja niiden ohjaukseen.  Suomi valmistelee parhaillaan 
vuoteen 2030 ulottuvaa ilmastosuunnitelmaa, jossa yksi 
keskeinen pala on arjen ilmastopolitiikka eli päästö-
jen vähentäminen asumisen, liikkumisen ja syömisen 
osalta.

Yhteiskuntatieteellisen Ympäristötutkimuksen Seu-
ra (YHYS ry) ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät 
yhdessä ympäristöministeriön kanssa 3.6. politiikkadi-
alogin, jossa väiteltiin kuluttajien roolista ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikassa. Tilaisuus järjestettiin osana 
Euroopan kestävän kehityksen viikkoa ja siihen osallis-
tui lähes 100 tutkimuksen, ministeriöiden, järjestöjen ja 
yritysten edustajaa.

Politiikkadialogissa kuluttajat näyttäytyivät moniulot-
teisena, ristiriitaisina, mutta myös vahvasti muutosta 
vaativana voimana ilmastopolitiikassa.

Energiankulutuksen ”kansalaisvara” käyttöön

Uudet, hajautetut energiamuodot ovat tuoneet kan-
salaiset aktiivisemmin mukaan energian tuotantoon. 

Esimerkiksi lämpöpumppujen määrä on 40-kertaistu-
nut viimeisen 20 vuoden aikana Suomessa. Yksityis-
taloudet ja erilaiset vertaistuki- ja keskusteluryhmät 
verkossa ovat olleet keskeisessä roolissa lämpöpump-
pujen leviämisessä. Kun palveluja lämpöpumppujen 
käyttöön ottamiseksi ja kehittämiseksi ei ollut saata-
villa, energiankuluttajat aktivoituvat keksimään omia 
ratkaisujaan ja jakoivat omia innovaatioitaan laittei-
den toiminnan parantamiseen verkossa. 

Nyt vastaava aktivoituminen on alkanut näkyä aurin-
koenergian tuotannossa.  Aktiivinen kuluttajuus ja 
vertaistuki lisääntynevät, kunnes markkinat kypsyvät 
ja palveluita aletaan tarjota laajemmille kuluttajajou-
koille. 

Vertaisverkostoista löytyy ”kansalaisvara”, joka tulisi 
ottaa paremmin huomioon energia- ja ilmastopolitii-
kassa. Kuluttajissa piilevää ”kansalaisvaraa” voidaan 
tukea monin tavoin: esimerkiksi taloyhtiöiden ener-
giakatselmuksilla, aurinkopaneelien ym. yhteishan-
kinnoilla sekä joustavammilla tavoilla jakaa kotitalo-
uksien tai taloyhtiöiden tuottamaa ylijäämäsähköä 
verkkoon. 



Samalla kun osa energiankuluttajista on aktiivisia, 
valtaosa on mukavuudenhaluisia ja nojaa saatavilla 
oleviin palveluihin. Myös energiayhtiöt joutuvat rää-
tälöimään palveluitaan yhä joustavimmiksi, jotta ne 
voivat huomioida kuluttajien erilaistuvat tarpeet. 

Kasvisruoasta helppoa ja houkuttelevaa  

Ruoan tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvien 
ilmastovaikutusten vähentäminen vaatii muutoksia 
ruokavalioomme. Radikaalimpien arvioiden mukaan 
voimme vähentää ruoan kulutuksesta aiheutuvia 
ilmastopäästöjä jopa puoleen lihan kulutusta vähen-
tämällä. Tutkimusten mukaan puolet suomalaisista 
syö liikaa punaista lihaa ja lihajalosteita terveyden 
kannalta arvioituna.

Tutkimusten mukaan kuluttajien kiinnostus kasvis-
painotteista ruokavaliota kohtaan on lisääntymässä. 

Perinteisten kasvissyöjien rinnalle on nousemassa 
joukko kuluttajia, jotka yrittävät aktiivisesti vähentää 
lihan kulutustaan – sitä kuitenkaan lopettamatta. 
Kuluttajakyselyissä etenkin naiset ja koulutetut kau-
punkilaiset erottautuvat omaksi ryhmäkseen koros-
taen kasvispainotteisen ruokavalion terveellisyyttä ja 
kestävyyttä. 

Lihalla on silti edelleen keskeinen ja arvostettu paikka 
suomalaisten ruokavaliossa.  Vaikka lihan kulutusta 
vähennetään (ehkä ensisijaisesti) terveyssyistä, lihaa 
pidetään silti tärkeänä osana monipuolista ruoka-
valiota. Myös lempiruoissa liharuoat ovat edelleen 
vahvasti ykkösinä.  

Tällä hetkellä kestävään ruoan kulutukseen ohjaami-
nen on vähäistä ja perustuu lähinnä suosituksiin ja 
informaatio-ohjaukseen.  Ainakaan vielä niiden ei voi-
da sanoa vähentäneen lihankulutusta. Yhteiskunnan 

 
KULUTTAJIEN KIINNOSTUS KASVIS-
RUOKAA KOHTAAN ON KASVUSSA.



on tuettava muutosta vahvemmin, ja inspiraatiota 
ohjauskeinoihin voikin hakea muilta sektoreilta. Mitkä 
olisivat kasvisten syönnin syöttötariffi, energiakat-
selmus tai lihansyönnin liikennevalot ja nopeusrajoi-
tukset? Mahdollisia keinoja ovat tiedotus- ja mene-
kinedistämistuet, kokeilut ja kasvisruoan suosiminen 
julkisissa ruokapalveluissa. Kasvisvaihtoehdot voi 
asettaa näkyvälle paikalle myymälöissä. Myös kasvis-
proteiinituotteiden tutkimus- ja kehitystoiminta vaatii 
edelleen panostuksia.  Kuka kehittää pavut, jotka eivät 
aiheuta vatsavaivoja? 

Ruokavaliomuutokset vaativat toimia läpi ruokaket-
jun. Pyöräilijät painottavat, että heille tärkeintä on 
kulkumuodon valinnassa on helppous ja mukavuus: 
näin tulisi olla myös kasvispainotteisen ruokavalion 
kohdalla. Tulevaisuudessa on myös voitava keskustella 
verotuksen tarjoamista keinoista. Helpointa on edis-
tää kasvispainotteista ruokavaliota houkuttelevuuden 
ja helppouden kautta. 

Tuupaten vai rajoittaen? 

Ympäristöpolitiikan keinot ovat perinteisesti luot-
taneet liikaa rationaaliseen mieleen ja argumen-
tointiin. Ihmismielen toiminta perustuu kuitenkin 
sekä hitaaseen järkeilyyn että nopeaan, käytäntöihin 
ankkuroituneeseen intuitioon. Jälkimmäinen vaatii 
lisää huomiota kulutuksen ohjauksessa, oli sitten kyse 
kasvispainotteisen ruokailun, energian säästön tai kes-
tävän liikkumisen edistämisestä. Viime aikoina kasva-
vaa kiinnostusta onkin saanut osakseen ns. tuuppaus 
(engl. nudging) ympäristöpolitiikan ohjauskeinona. 
Tuuppauksessa pyritään vaikuttamaan nimenomaan 
intuitiiviseen mieleen. Keinoina voivat olla esimerkiksi 

REACH-ASETUKSEN AVULLA KEMI-
KAALITIETO TAVOITTAA MYÖS  
KULUTTAJAN.

KASVISPAINOTTEISEN RUOKAVA-
LION EDISTÄMINEN ON HELPOINTA 
TEKEMÄLLÄ SIITÄ HOUKUTTELEVA 
VAIHTOEHTO.



tuoteasettelu, oletusarvojen suunnittelu ja välittömät 
palautemekanismit. 

Riittääkö kansalaisten ohjaaminen tuuppaamalla ja 
muilla pehmeillä keinoilla? Politiikkadialogissa useat 
painottivat ennen muuta vaikuttavamman ohjauksen 
tarvetta.  

Kulutuksen rajoittamisesta on keskusteltava avoi-
memmin. Eri tutkimusten mukaan suomalaisen 
materiaalijalanjälkeä tulisi pienentää keskimäärin 
40 tonnista 8 tonniin vuoteen 2050 mennessä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa perusteellista kansalaisten 
kulutustottumuksiin puuttumista, eivätkä vapaaeh-
toiset keinot riitä.  Vain harvat kannattavat kieltoja. 
Poliittisesti hyväksyttäviä keinoja voisivat olla erilai-
set jakamistalouden edistämiseen tähtäävät toimet, 
uusien hyvinvoinnin ja kehityksen mittareiden käyt-
töönotto BKT:n rinnalle sekä voimakkaammin koh-
dennettu verotus. Sen sijaan esimerkiksi kulutuskiinti-

öiden ja bonusjärjestelmien käyttöönotto tai työajan 
lyhentäminen kulutuksen vähentämiseksi edellyttävät 
asenteiden muuttumista ja vaikuttavat tällä hetkellä 
epätodennäköisiltä, vaikka saattavatkin olla tulevai-
suudessa tarpeen.

Suomessa valmistellaan parhaillaan keskipitkän 
aikavälin ilmastosuunnitelmaa. Ilmastosuunnitelma 
koskee päästökaupan ulkopuolisia päästöjä, joita ovat 
esim. liikenteen, jätehuollon, talojen erillislämmityk-
sen ja tietyt maatalouden päästöt. Asumisen, ruuan ja 
liikkumisen päästöt kuuluvat tarkasteluun ja erityises-
ti niissä on kulutuksen näkökulma tärkeä.
Politiikkadialogin keskusteluista haetaan syötettä ja 
ideoita ilmastosuunnitelman ja mahdollisten uusien 
kulutusta koskevien politiikkatoimien valmisteluun. 
Tilaisuuden osallistujia on kannustettu osallistumaan 
ilmastosuunnitelman kommentointiin.



Suosituksia
•  Kansalaisten aktiivista energiakansalaisuutta kan-

nattaa tukea. Työkaluja tähän ovat taloyhtiöiden 
energiakatselmukset, yhteishankinnat sekä se, että 
mahdollistetaan kotitalouksien tai taloyhtiöiden 
tuottaman ylijäämäsähkön jakaminen verkkoon.

•  Energiayhtiöiden ohjelmistojen rajapintojen avaa-
minen pienten palvelukehittäjien tarpeisiin voisi 
auttaa eri asiakassegmenttejä löytämään tarvitse-
mansa räätälöidyn palvelun tuottajan.

•  Käytännön esteitä kasvispainotteiselle ruokavaliolle 
voidaan poistaa seuraavasti: 

-  Julkisilta ruokapalveluilta vaaditaan enemmän 
kasvisruokaa.

-  Ruokavalintoja ohjataan tiedotus- ja menekin-
edistämistuilla.

-  Teollisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaa 
kasvisproteiinituotteiden kehittämiseksi lisä-

tään ja ketjuyhteistyötä kehitetään.
-  Kaupoissa kasvisvaihtoehdot voi asettaa nä-

kyvälle paikalle myymälässä ja tarjota vinkkejä 
resepteiksi ja käyttötavoiksi.

•  Kuluttajia voidaan tuupata ilmaston kannalta 
oikeaan suuntaan, kunhan tuuppauksesta puhu-
taan avoimesti. On kehitettävä menetelmiä, jotka 
auttavat ymmärtämään erilaisia tuuppausmeka-
nismeja ja sitä, miten ne rakentuvat sosiaalisiksi 
käytännöiksi.

•  Ohjauskeinojen valikoimaa on täydennettävä ja 
vaikuttavia, mahdollisesti radikaalejakin toimia on 
pohdittava, jotta kulutusta voidaan aidosti  
vähentää.

KULUTTAJIA VOIDAAN TUUPATA  
ILMASTON KANNALTA OIKEAAN 
SUUNTAAN.
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