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JOHDANTO

Suomalaiset 
lahjoittajina

• Tämän kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen lahjoittajan profiili, 

lahjoittamisen tavat, siihen johtaneet tilanteet, syyt ja kriteerit. Lisäksi 

haluttiin selvittää mm. lahjoittamisen aiheuttamia tunteita, suosittelun 

yleisyyttä ja merkitystä, sekä ajatuksia siitä mitä varainkeruuorganisaatioiden 

tulisi tehdä lahjoittamisen houkuttelevuuden lisäämiseksi.

• Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 9.10 – 14.10.2018 välisenä aikana YouGovin

kuluttajapaneelissa. 

• Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin 

ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), 

sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 2010. 

• Kokonaistuloksissa (N=2010) keskimääräinen luottamusväli on noin ±1,9%-yksikköä suuntaansa 

(95%:n luottamustasolla).

• Erillisissä Excel-raporteissa esitetään tulokset ristiintaulukoituna ja listataan kaikki avoimet 

vastaukset. 

Sales Questor Oy edustaa Suomessa YouGovin tutkimuspalveluja. Projektin vastuuhenkilönä Sales Questor Oy:ssä on 

toiminut Ville Haikola (p. 040 7722651).

Johdanto

Raportti on tilaajan sisäiseen käyttöön, eikä sitä saa jakaa tai julkaista ilman lupaa. 
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Suomalaiset lahjoittajina
KOHDERYHMÄN RAKENNE

Base (2010), kaikki
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Suomalaiset 
lahjoittajina

WWF:n omat kysymykset biodiversiteetistä
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Suomalaiset lahjoittajina – WWF:n omat kysymykset
Kaksi viidestä katsoo täysin ymmärtävänsä mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa. Vain 8% myöntää ettei ymmärrä 
asiaa. Päättäjien toiminnan asiassa kokee kunnianhimoiseksi viidennes, eri mieltä on lähes kaksi kolmesta. Koko 
maailman osalta ollaan monimuotoisuuden heikkenemisestä hieman enemmän huolissaan kuin Suomen osalta.

Arvioi seuraavia väittämiä liittyen biodiversiteettiin, eli luonnon monimuotoisuuteen.
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Ymmärrän mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa

Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä
koko maapallolla

Luonnon monimuotoisuus on voimakkaasti heikentynyt koko
maapallolla viimeisten vuosikymmenten aikana

Olen valmis ottamaan luonnon monimuotoisuuden edistämisen
huomioon omassa toiminnassani

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on yhtä vakava
ongelma kuin ilmastonmuutos

Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä
Suomessa

Luonnon monimuotoisuus on voimakkaasti heikentynyt
Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana

Suomalaiset poliittiset päättäjät toimivat kunnianhimoisesti
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Suomalaiset lahjoittajina – WWF:n omat kysymykset

Arvioi seuraavia väittämiä liittyen biodiversiteettiin, eli luonnon monimuotoisuuteen.

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet
KAIKKI 

(N=2010)

Nainen 

(N=1030)
Mies (N=980)

18-29v. 

(N=367)

30-39v. 

(N=320)

40-49v. 

(N=305)

50-59v. 

(N=338)

60v.+ 

(N=680)

Ymmärrän mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa 86 % 87 % 85 % 77 % 84 % 88 % 88 % 89 %

Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä koko 

maapallolla
78 % 83 % 73 % 70 % 77 % 75 % 82 % 83 %

Luonnon monimuotoisuus on voimakkaasti heikentynyt koko 

maapallolla viimeisten vuosikymmenten aikana
78 % 83 % 73 % 71 % 79 % 74 % 81 % 82 %

Olen valmis ottamaan luonnon monimuotoisuuden edistämisen 

huomioon omassa toiminnassani
75 % 81 % 69 % 65 % 72 % 74 % 79 % 80 %

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on yhtä vakava ongelma 

kuin ilmastonmuutos
70 % 76 % 63 % 59 % 69 % 67 % 76 % 75 %

Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä Suomessa 67 % 75 % 59 % 57 % 64 % 63 % 69 % 74 %

Luonnon monimuotoisuus on voimakkaasti heikentynyt Suomessa 

viimeisten vuosikymmenten aikana
62 % 69 % 55 % 52 % 60 % 58 % 67 % 68 %

Suomalaiset poliittiset päättäjät toimivat kunnianhimoisesti luonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi
19 % 16 % 21 % 17 % 18 % 18 % 16 % 21 %

Base, kaikki

Naiset ovat miehiä huolestuneempia luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä ja ovat useammin samaa mieltä siitä, 
että näin on tapahtunut. Nuorimmista pienempi osa on huolissaan, mutta sitä selittää pitkälti se, että heissä on selvästi 
eniten tietämättömiä (”en osaa sanoa” – vastaajia). 
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Suomalaiset lahjoittajina – WWF:n omat kysymykset

Arvioi seuraavia väittämiä liittyen biodiversiteettiin, eli luonnon monimuotoisuuteen.

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet
KAIKKI 

(N=2010)

Helsinki-

Uusimaa 

(N=590)

Etelä-Suomi 

(N=442)

Länsi-Suomi 

(N=505)

Pohjois- ja Itä-

Suomi (N=473)

Lahjoittanut 

WWF:lle 

vuoden sisällä 

(N=70)

Ymmärrän mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa 86 % 85 % 85 % 85 % 89 % 97 %

Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä koko maapallolla 78 % 78 % 78 % 77 % 81 % 91 %

Luonnon monimuotoisuus on voimakkaasti heikentynyt koko maapallolla viimeisten 

vuosikymmenten aikana
78 % 78 % 77 % 78 % 80 % 90 %

Olen valmis ottamaan luonnon monimuotoisuuden edistämisen huomioon omassa 

toiminnassani
75 % 75 % 76 % 73 % 76 % 88 %

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on yhtä vakava ongelma kuin 

ilmastonmuutos
70 % 67 % 69 % 71 % 73 % 81 %

Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä Suomessa 67 % 66 % 70 % 65 % 68 % 79 %

Luonnon monimuotoisuus on voimakkaasti heikentynyt Suomessa viimeisten 

vuosikymmenten aikana
62 % 61 % 61 % 62 % 63 % 78 %

Suomalaiset poliittiset päättäjät toimivat kunnianhimoisesti luonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi
19 % 17 % 16 % 19 % 23 % 16 %

Base, kaikki

Alueittain erot ovat pienet. Ne, jotka ovat WWF:lle lahjoittaneet vuoden sisällä, ovat selvästi enemmän huolissaan 
asiasta ja vakuuttuneempia monimuotoisuuden heikkenemisestä kuin aikuisväestö keskimäärin. Päättäjien 
kunnianhimoon asian suhteen he eivät usko muita useammin. 
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YouGov by the numbers

6,000,000
NUMBER OF PEOPLE WHO PARTICIPATE IN YOUGOV PANELS

2000 YOUGOV FOUNDED IN UK

36
NUMBER OF YOUGOV 

OFFICES WORLDWIDE

#1
MOST ACCURATE 

ONLINE MARKET 

RESEARCH FIRM

25 MILLION
NUMBER OF SURVEYS COMPLETED IN FISCAL YEAR 2017

#1
OF THE WORLD'S TOP TEN 

MARKET RESEARCH NETWORKS

>2500
NUMBER OF POLITICAL, CULTURAL, 

COMMERCIAL CLIENTS SERVED IN FY17

38
NUMBER OF YOUGOV 

PANELS WORLDWIDE

21
YOUGOV GLOBAL RANKING IN 

AMA GOLD REPORT 2017


