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Q1. Kuinka paljon yleisesti ottaen tiedätte ostamienne ja käyttämienne tuotteiden
ympäristövaikutuksista?
[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
-

Olen täysin tietoinen................................................................................................. 4

-

Tiedän merkittävimmistä vaikutuksista .................................................................... 3

-

Tiedän tästä vähän. ................................................................................................... 2

-

En tiedä mitään ......................................................................................................... 1

-

[EOS/EV] ................................................................................................................. 9

Q2. Miten tärkeä kukin seuraavista tekijöistä on päättäessänne, mitä tuotteita ostaa? Hyvin
tärkeä, melko tärkeä, ei kovin tärkeä, ei lainkaan tärkeä?
[LUE ÄÄNEEN – YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]
- Hyvin tärkeä..............................................4
- Melko tärkeä .............................................3
- Ei kovin tärkeä ..........................................2
- Ei lainkaan tärkeä......................................1
- [EOS/EV] ..................................................9

A. Tuotteen ympäristövaikutus

43219

B. Tuotteen hinta

43219

C. Tuotteen laatu

43219

D. Brändi, tuotemerkki

43219

Q3. Joissakin tuotteissa on eko‐merkintä, joka kertoo että ne ovat ystävällisiä luonnolle.
Mikä väittämä kuvaa teitä parhaiten?
[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]

- Eko-merkinnöillä on tärkeä osuus ostopäätöksissäni. ..................................................... 1
- Eko-merkinnöillä ei ole tärkeätä osuutta ostopäätöksissäni. .......................................... 2
- En koskaan lue mitään merkintöjä .................................................................................. 3
- [EOS/EV] ......................................................................................................................... 9

Q4. Ympäristömerkintöjen tulisi olla ytimekkäitä. Luettelen seuraavaksi listalta mitkä
ympäristöasioihin liittyvät tiedot ovat tärkeimpiä, jonka merkinnän tulisi
sisältää?
[LUE ÄÄNEEN – KIERRÄTÄ – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
- Vahvistus sille, että tuote on peräisin ympäristöystävällisistä lähteistä ....................... 1
- Vahvistus pakkauksen ympäristöystävällisyydestä ..................................................... 2
- Kyseisen tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä ................ 3
- Voidaanko tuote kierrättää / uusiokäyttää .................................................................... 4
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

Tuotteen välittömästi ja välillisesti aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen
kokonaismäärää kutsutaan tuotteen hiilijalanjäljeksi. Se mittaa tuotteen
valmistuksen, myynnin ja käytön vaikutusta ympäristöön ja erityisesti
ilmastonmuutokseen. (TULISI LUKEA ENNEN KYSYMYSTÄ Q5)
Q5. Tulisiko tuotteen hiilijalanjäljen ilmoittavan merkinnän olla jatkossa pakollinen?
[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
- Kyllä ............................................................................................................................. 1
- Ei, sen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen ..................................................................... 2
- Hiilijalanjälki ei kiinnosta minua lainkaan ................................................................... 3
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

Q6. Miten vähittäiskauppa voisi parhaiten edistää ympäristöystävällisten tuotteiden
suosimista?
[LUE ÄÄNEEN – KIERRÄTÄ – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]

- Tiedottaa kuluttajia paremmin...................................................................................... 1
- Järjestää liikkeissään säännöllisiä ympäristöystävällisiin tuotteisiin keskittyviä
myynninedistämistapahtumia ...................................................................................... 2
- Varata liikkeistään tilaa vihreälle nurkkaukselle, jossa olisi vain ympäristöystävällisiä
tuotteita........................................................................................................................ 3
- Lisätä ympäristöystävällisten tuotteiden näkyvyyttä hyllyillä...................................... 4
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

Q7. Millaisen verotusjärjestelmän käyttöä tulisi julkisten viranomaisten harkita
ympäristöystävällisten tuotteiden suosimiseksi?
[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
- … keventää ympäristöystävällisempien tuotteiden verotusta ...................................... 1
- … lisätä ympäristöä vahingoittavien tuotteiden verotusta........................................... 2
- … yhdistelmä molempia............................................................................................... 3
- [Ympäristöystävällisiä tuotteita edistävän verotusjärjestelmän käyttöönotto ei ole hyvä
ajatus] .......................................................................................................................... 4
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

Q8. Millä seuraavista toimista olisi mielestänne suurin vaikutus ympäristöongelmien
ratkaisemiseen?

[Haastattelija, jos vastaaja kysyy:”Kestävän kehiyksen kuljetusmuodot”
ovat kuljetus keinoja, jotka eivät aiheuta vahinkoa/tekevät vähemmän
vahinkoa ympäristölle (eli päästävät vähemmän kasvihuonekaasuja,
käyttävät uusiutuvia luonnonvaroja jne.), ja siksi edistävät kestävää
kehitystä ja myötävaikuttavat taistelussa ilmastonmuutoksta vastaan.
Muutamia oikean elämän esimerkkejä ovat: junan ottaminen
lentokoneen sijasta matkatessa ulkomailla, töihin meneminen
polkupyörällä tai julkisella liikennevälineellä eikä autolla, tai auton
jakaminen.]
[LUE ÄÄNEEN – KIERRÄTÄ – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]

- Ympäristöystävällisesti tuotettujen tuotteiden ostaminen............................................. 1
- Energiatehokkaiden kodinkoneiden ostaminen ............................................................ 2
- Pyrkiminen pienempään vedenkulutukseen.................................................................. 3
- Jätteiden minimointi ja kierrättäminen ......................................................................... 4
- Vähempi matkustaminen ja kestävien kuljetustapojen käyttöönotto ............................ 5
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

EU:n ympäristömerkki (EU‐Kukka) on sertifiointijärjestelmä, joka auttaa
eurooppalaisia kuluttajia erottamaan vihreämmät ja
ympäristöystävällisemmät tuotteet ja palvelut. (TULISI LUKEA ENNEN
KYSYMYSTÄ Q9)
Q9. Oletteko tietoinen EU:n ympäristömerkistä eli EU‐Kukasta?
[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
- Olen nähnyt sen tai kuullut siitä, ja olen ostanut sillä merkittyjä tuotteita....................... 1
- Olen nähnyt sen tai kuullut siitä, mutta en ole ostanut sillä merkittyjä tuotteita .............. 2
- En ole koskaan nähnyt sitä enkä kuullut siitä................................................................... 3
- [EOS/EV] ......................................................................................................................... 9

Q10. Kuinka paljon luotatte tuottajien väitteisiin omien tuottteidensa ympäristöllisyydestä?

[HAASTATTELIJA: “tuotteen (...) ympäristöllisyys” = kuinka hyvin (tai
huonosti) tuote toimii ympäristölliseltä katsontakannalta. Tämä pitää
sisällään tuotteen ekologisen‐/hiilijalanjäljen, tuotteen
ympäristöystävällisyyden, jakelun/myynnin, tuotteen käytön ja
mahdollisuuden uudelleenkäyttää/kierrättää se.]
[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
-Luotan täysin ................................................................................................................. 4
-Luotan melko paljon...................................................................................................... 3
-En luota kovinkaan paljon ............................................................................................. 2
-En luota ollenkaan ......................................................................................................... 1
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

Q11. Mikä väittämä parhaiten kuvaa mielipidettänne yritysten nykyisestä, omaa
suoritustaan koskevasta ympäristö‐ ja yhteiskuntaraportoinnista?

[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
- Luotan yritysten omaa suoritustaan koskevaan ympäristö- ja yhteiskuntaraportointiin1
- En luota yritysten omaa suoritustaan koskevaan ympäristö- ja yhteiskuntaraportointiin
..................................................................................................................................... 2
- Yritysten omaa suoritusta koskeva ympäristö- ja yhteiskuntaraportointi ei kiinnosta
minua lainkaan ............................................................................................................ 3
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

Q12. Kun ostatte tuotteita, jotka kuluttavat sähköä (kuten televisio tai tietokone) tai
polttoainetta (kuten lämmityskattila tai auto), otatteko huomioon niiden
energiatehokkuuden? Energiatehokas tuote on sellainen, joka täyttää
vähemmällä energialla saman tehtävän kuin toinen tuote.
[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
-Aina ............................................................................................................................... 4
-Useimmiten, usein ......................................................................................................... 3
-Harvoin .......................................................................................................................... 2
-Ei juuri koskaan............................................................................................................. 1
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

Q13.

EU on ehdottanut, että
ympäristökäyttäytymissäännön.
mielipidettänne?

vähittäiskauppa kehittäisi
Mikä seuraavista lähinnä

vapaaehtoisen
vastaa omaa

[LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
- Minusta se on hyvä ajatus............................................................................................. 3
- Vähittäiskauppa tekee jo nyt paljon ympäristön hyväksi eikä vapaaehtoista
käyttäytymissääntöä tarvita. ........................................................................................ 2
- On parempi käyttää sitovaa lainsäädäntöä kuin vapaaehtoista käyttäytymissääntöä.... 1
- [EOS/EV] ..................................................................................................................... 9

D1.

Sukupuoli
[ÄLÄ KYSY ‐ MERKITSE SOPIVIN]
‐

[1] Mies

‐
D2.

D3.

[2] Nainen

Minkä ikäinen olet?
‐

[_][_] vuotta vanha

‐

[00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

Kuinka vanha olit kun lopetit kokoaikaisen opiskelun?
[KIRJOITA IKÄ JOLLOIN KOULUTUS PÄÄTTYI]

D4.

‐

[_][_] ......................................................................................... vuotta vanha

‐

[ 0 0 ] .........................................[EDELLEEN KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]

‐

[ 0 1 ] .......................... [EI KOSKAAN OLLUT KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]

‐

[ 9 9 ] ....................................................... [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

Koskien nykyistä toimenkuvaasi, sanoisitko olevasi yksityisyrittäjä, työntekijä,
tehdastyöntekijä tai sanoisitko olevasi vailla ammatillista työtä? Tarkoittaako se
että olet...

[JOS ANNETAAN VASTAUS PÄÄKATEGORIAAN, LUE ÄÄNEEN VASTAAVAT ALAKATEGORIAT]
- Yksityisyrittäjä
Æ i.e. :

- maanviljelijä, metsätyöntekijä, kalastaja............................................................ 11
- kaupanomistaja, käsityöläinen........................................................................... 12
- ammattilainen (lakimies, lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti,...) ............................... 13
- yrityksen johtaja ................................................................................................. 14
- muu .................................................................................................................... 15

- Työntekijä
Æ i.e. :

- ammattilainen (tohtori, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti) .................................... 21
- pääjohtaja, johtaja tai ylintä johtoa..................................................................... 22
- keskijohto ........................................................................................................... 23
- virkamies ............................................................................................................ 24
- toimistotyöntekijä................................................................................................ 25
- muu työntekijä (myyntimies, hoitaja, jne...)........................................................ 26
- muu .................................................................................................................... 27

- Tehdastyöntekijä
Æ i.e. :
- valvoja / esimies (tiimijohtaja, jne...) ................................................................. 31
- Tehdastyöntekijä................................................................................................ 32
- kouluttamaton tehdastyöntekijä ......................................................................... 33
- muu .................................................................................................................... 34
- Ilman ammatillista työtä
Æ i.e. :

- huolehtii kodista ................................................................................................. 41
- opiskelija (kokoaikainen).................................................................................... 42
- eläkkeellä .......................................................................................................... 43

- työnhakija ........................................................................................................... 44
- muu .................................................................................................................... 45
- [Kieltäytyminen]................................................................................................................... 99

D6.

Sanoisitteko, että asutte...?
‐

suuret kaupungit ..........................................................................................1

‐

muut kaupungit/asutuskeskukset ................................................................2

‐

maaseutu......................................................................................................3

‐

[Kieltäytyminen] ...........................................................................................9

