Ilmastonmuutos
ja työ

Miksi juuri sinä tulit
valituksi?

Tehdäänkö työpaikalla
ilmastotekoja?

Mitä tutkimme?
Tämän tutkimuksen tavoitteena on
selvittää palkansaajien käsityksiä
ilmastonmuutoksen vaikutuksista
työelämään.

Kaikkien palkansaajien mielipiteiden
selvittäminen olisi vaikeaa ja kallista.
Siksi tutkimukseen on valittu satunnai
sesti Tilastokeskuksen työssäkäyntiti
laston perusteella 5 000 Suomessa asu
vaa 18–67-vuotiasta palkansaajaa. Sinä
olet mukana tässä joukossa oman ikä
ryhmäsi edustajana.

Muuttuvatko
työn käytännöt?
Muuttuvatko
työn sisällöt?

Kysymme esimerkiksi:
– mitä mieltä työntekijät ovat ilmaston
muutoksesta?
– onko työpaikoilla muutettu toimin
tatapoja ilmastonmuutoksen takia?
– vaikuttaako ilmastonmuutos oman
työn sisältöön?

Tutkimuksessa kysyttäviä tietoja
emme voi saada mistään muualta.
Vastauksesi on arvokas, vaikka
et kokisi ilmastonmuutoksen
vaikuttaneen työpaikkasi toimintaan.
Sinä olet työsi paras asiantuntija,
eikä kukaan muu voi korvata sinua –
Olethan mukana!
Osallistumalla olet mukana myös
lahjakorttiarvonnassa.

Tilastokeskus kerää tiedot verkko
kyselyllä. Tutkimuksen rahoittaa ja
toteuttaa Työterveyslaitos. Tulokset
julkaistaan vuonna 2023.

työpaikkojen arjessa vaikutukset voivat
näkyä eri tavoin. On tärkeää, että kaikki,
joita muutokset työelämässä saattavat
koskea, voivat ilmaista mielipiteensä
ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa.

Miksi tutkimus tehdään?

Aiempaa tutkimusta aiheesta on Suo
messa vähän. Tutkimuksen avulla
voimme ymmärtää paremmin ilmaston
muutoksen mahdollisia vaikutuksia työ
elämään.

Ilmastonmuutos voi johtaa monenlai
siin muutoksiin työelämässä. Työpai
koilla joudutaan esimerkiksi varautu
maan muuttuviin sääoloihin. Erilaisten

Miksi sinun vastauksesi
on tärkeä?

Miten tietoja käytetään?
Tutkimuksessa kerättyjen tietojen
pohjalta tutkijat voivat tehdä käy
tännön toimenpide-ehdotuksia pää
töksentekijöille. Aineistosta analysoi
tuja tuloksia raportoidaan ryhmätasolla
Työterveyslaitoksen työelämätiedon
verkkopalvelussa (www.tyoelamatieto.fi),
tieteellisissä julkaisuissa ja väitöskirja
tutkimuksessa.

Työterveyslaitoksen tutkijat Arja Ala-Laurinaho,
Tuomo Alasoini ja Fanni Moilanen odottavat
vastaustasi.

Täältä löydät lisätietoa:

Kysy meiltä!

Annamme mielellämme lisätietoa
tutkimuksesta.
Työterveyslaitoksen
verkkosivut:
ttl.fi/tutkimushanke/ilmastonmuutosja-tyo

Työterveyslaitos
Tuomo Alasoini
tutkimusprofessori, tutkimuksen johtaja
tuomo.alasoini@ttl.fi
Arja Ala-Laurinaho
vanhempi asiantuntija, projektipäällikkö
arja.ala-laurinaho@ttl.fi

Tilastokeskuksen
tiedonkeruusivut:
www.stat.fi/ilmastonmuutos

Fanni Moilanen
tutkija
fanni.moilanen@ttl.fi
Puhelin 030 4741 (vaihde)

Tilastokeskus

ilmastonmuutos@stat.fi
Päivi Hokka, Riina Nyberg
Puhelin 029 551 1000 (vaihde)

Tilastokeskus:

Vastauksesi ovat
luottamuksellisia
Vastauksesi ovat luottamuksellisia
ja vastaaminen on vapaaehtoista.
Tilastokeskuksessa tietoja
käsittelevillä henkilöillä on lakiin
perustuva vaitiolovelvollisuus ja
tutkimuksen tulokset julkaistaan
sellaisessa muodossa, ettei niistä
voi tunnistaa yksittäisen henkilön
antamia vastauksia.

– tuottaa luotettavaa tietoa yhteiskunnan
tarpeisiin
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle
facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus

