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Tiedebarometri on Tieteen -edotus ry:n tee2ämä kysely, joka kartoi2aa suomalaisten suhde2a -eteeseen. 
Barometri on julkaistu vuodesta 2001 läh-en kolmen vuoden välein. Vuoden 2022 kyselyn toteu@ Kantar 
Public. 

Tiedebarometri 2022 julkais-in 16.11.2022. Se koostuu kahdesta julkaisusta. Tiedebarometri 2022 sekä 
täydentävästä, verkossa julkaistavasta lisäaineistosta (tämä julkaisu). Myös barometrin kysymykset löytyvät 
verkosta, samoin kuin aikaisemmat barometrit (www.-eteen-edotus.fi). Barometrin data-aineisto liitetään 
osaksi Tietoarkistoa (h2ps://www.fsd.tuni.fi/fi/).  
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Tieteen kiinnostavuus verra.una eräisiin muihin asioihin väestötasolla 
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Tiede.ä ja sen kehitystä koskevan 7edon tärkeimmät lähteet iän mukaan 

Taulukko 1. Kaksi tärkeintä -ede2ä ja sen kehitystä koskevan informaa-on lähde2ä iän mukaan 
(%).

Max. 30 31-39 40-49 50-59 60-69 70+

Sanomalehdet 
(paine2u ja digi)

22 25 29 40 45 48

Radio (myös 
verkossa)

6 2 4 7 10 13

Televisio (myös 
verkossa)

19 26 34 37 54 48

Muut verkkosivut 
ja hakukoneet

17 24 31 25 24 17

Sosiaalinen media 17 7 2 4 2 3

Videopalvelut 17 14 6 7 1 3

Podcas-t 9 5 4 2 0 1

Tieto- ja 
amma@kirjallisuus 

15 20 21 17 21 14

Tieteelliset 
julkaisut

19 16 14 14 11 8

Tiedekeskukset, 
-edemuseot ja 
näy2elyt

5 4 4 3 3 1

Yleistajuiset 
-edelehdet

8 20 16 13 10 14

Yleisötapahtumat, 
seminaarit, 
luennot

1 2 2 4 1 6

Oma työ tai 
koulutus

18 11 10 8 6 4
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Yhteiskunnallisiin ins7tuu7oihin kohdiste.u luo.amus puoluekannan mukaan 

Taulukko 2. Luo2amus yhteiskunnallisia ins-tuu-oita kohtaan. Mielipiteet puoluekannatuksen 
mukaan. Taulukon luvut ovat hyvin ja melko suurta luo2amusta tuntevien yhteenlaske2uja 
osuuksia. (%)

KOK SDP KESK VIHR PS VAS

Amma@korkeakoulut 83 84 83 82 62 83

Amma@yhdistysliike 21 61 30 58 26 72

Euroopan unioni 72 70 60 78 15 64

Kansalaisjärjestöt 39 52 48 69 24 60

Kirkko 49 42 72 36 30 20

Media, -edotusvälineet 69 63 68 76 36 58

Oikeuslaitos ja 
tuomioistuimet

90 80 88 81 50 76

Poliisi 96 86 89 88 68 71

Polii@set puolueet 32 29 40 41 14 36

Puolustusvoimat 97 89 93 88 80 66

Suuryritykset 65 29 61 25 26 18

Val-olliset 
tutkimuslaitokset

87 84 78 87 57 86

Yliopistot ja korkeakoulut 94 89 88 92 64 88
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Yhteiskunnallisiin ins7tuu7oihin kohdiste.u luo.amus: yliopistot ja korkeakoulut 
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Tieteeseen tunnetun luo.amuksen väestökohtainen tarkastelu 
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Koronaepidemian vaikutus luo.amukseen yleensä o.aen 7ede.ä ja tutkimusta kohtaan. 
Väestökohtainen tarkastelu 
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Koronaepidemian vaikutus luo.amukseen tutkijoita kohtaan. Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvioita erinäisiin 7eteen luote.avuu.a koskeviin väi.eisiin puoluekannan mukaan 

Taulukko 3. Tieteen luote2avuuteen lii2yviä mielipiteitä. Mielipiteet puoluekannatuksen 
mukaan. Taulukon luvut ovat täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien yhteenlaske2uja 
osuuksia (%).

KOK SDP KESK VIHR PS VAS

Tieteeseen voi 
luo2aa, koska tutkijat 
nojautuvat 
toiminnassaan 
ee@siin 
periaa2eisiin.

76 69 72 86 44 80

Tieteeseen voi 
luo2aa, koska tutkijat 
tekevät työtään 
yhteiseksi hyväksi.

77 83 80 86 60 75

Tieteeseen voi 
luo2aa, koska tutkijat 
ovat riippuma2omia.

74 67 61 76 44 63

Ris-riitaisetkin 
näkemykset kuuluvat 
-eteeseen, eikä 
asiantun-joiden 
erimielisyys siten 
kerro -eteen 
epäluote2avuudesta.

93 91 83 88 84 92

Tieteeseen ei voi 
luo2aa, koska tutkijat 
usein tekevät virheitä.

11 13 11 8 26 4

Tieteeseen ei voi 
luo2aa, koska tutkijat 
ovat tutkimuksissaan 
riippuvaisia 
rahoi2ajistaan.

31 31 36 26 58 23

Tieteeseen ei voi 
luo2aa, koska saman 
alan asiantun-jat 
voivat olla jostakin 
asiasta täysin eri 
mieltä.

19 23 23 14 32 6
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Arvioita erinäisiin 7eteen 7laa koskeviin väi.eisiin puoluekannan mukaan 

Taulukko 4. Kuinka hyvin tai huonos- eräät -eteeseen lii2yvät asiat ovat Suomessa? Mielipiteet 
puoluekannatuksen mukaan. Taulukon luvut ovat eri2äin hyvin ja melko hyvin vastanneiden 
yhteenlaske2uja osuuksia (%).

KOK SDP KESK VIHR PS VAS

Tieteen ja 
tutkimuksen taso 
yleises- o2aen

94 91 89 88 77 94

Teknologian taso 
yleises- o2aen

95 91 90 93 78 92

Tutkimuksen 
riippuma2omuus ja 
puoluee2omuus

87 77 79 85 52 84

Tutkijoiden e-ikka ja 
moraali

89 84 82 85 57 85

Tutkijoiden 
sananvapauden -la

90 90 82 85 57 81

Tieteestä ja sen 
tuloksista vies-minen 
kansalaisille

78 74 64 74 54 63

Tutkimusrahoituksen 
rii2ävyys

35 30 34 25 38 18

Tieteen kyky tuo2aa 
luote2avia tuloksia

91 80 83 88 68 84

Tutkimuksen 
hyödyllisyys 
yhteiskunnan 
kannalta

84 87 83 91 59 86
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Arvio 7eteen ja tutkimuksen 7lasta: 7eteestä ja sen tuloksista vies7minen kansalaisille. 
Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvio 7eteen ja tutkimuksen 7lasta: tutkimusrahoituksen rii.ävyys. Väestökohtainen 
tarkastelu 
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Arvio 7eteen ja tekniikan vaikutuksista arkielämään tulevaisuudessa. Väestökohtainen 
tarkastelu 
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Arvio väi.eestä: 7eteen ja tekniikan kehitys muu.aa ihmisten elämää ja elämäntapaa liian 
nopeas7. Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvioita 7eteen ja arkielämän välisistä suhteista 
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Luotettavimpia asiantuntijoita
terveysasioissa ovat alan tutkijat ja

koulutetut ammattilaiset.
Ihminen on kehittynyt vuosimiljoonien

aikana muista, varhaisemmista
eläinlajeista.

Ihminen kykenee itse päättelemään,
kehoaan kuunnellen, millainen ruoka itselle

on terveellisintä.

Ns. kansanparantajat omaavat tietoja ja
taitoja, joita lääketieteellä ei ole.

Tieteen ja tekniikan kehitys muuttaa
ihmisten elämää ja elämäntapaa liian

nopeasti.

Tieteeseen perustuva maailmankuva ja
uskonto eivät ole ristiriidassa keskenään.

Vaikka homeopatialla ei ole lääketieteen
tunnustusta, se on tehokas tapa hoitaa

sairauksia.
Uskosta tieteeseen on tullut nykyajan

uskonto, joka ohjaa ihmisten
arvomaailmaa väärään suuntaan.

Luontaislääkkeet ovat monissa
tapauksissa parempia kuin lääkärien

määräämät apteekkilääkkeet.

Ihmiset luottavat liikaa tieteeseen eivätkä
tarpeeksi uskoonsa.

Tieteen ja arkielämän väliseen suhteeseen liittyviä mielipiteitä (%), 
n=1085

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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Arvio väi.eestä: 7eteeseen perustuva maailmankuva ja uskonto eivät ole ris7riidassa 
keskenään. Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvio väi.eestä: ns. kansanparantajat omaavat taitoja ja 7etoja, joita lääke7eteellä ei ole. 
Väestökohtainen tarkastelu 
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Rokotuksia koskevia mielipiteitä 

 

47

44

45

43

21

14

8

6

36

40

32

33

26

17

16

8

3

6

6

5

6

8

9

6

8

7

11

10

33

40

34

27

5

3

6

9

13

21

34

54

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Luotan viranomaisten ja asiantuntijoiden
antamaan tietoon rokotteista ja

rokottamisesta.

Maassamme annettavat rokotteet ovat
tehokkaita ja turvallisia.

Rokotusten vastustaminen perustuu
väärään tietoon ja ennakkoluuloihin.

Viranomaisten suosittelemista rokotuksista
kieltäytyminen on vastuutonta muita

kohtaan.

Mielestäni jokaisella on oikeus valita,
ottaako rokotuksen itselle tai lapselleen

Rokotusten vaaroista ja haittavaikutuksista
puhutaan liian vähän.

Rokotuksia annetaan paljon vain siksi, että
ne ovat lääketeollisuudelle suurta bisnestä.

Rokotteet ovat usein isompi terveysriski
kuin ne taudit, joita vastaan niitä annetaan

Rokotuksia koskevia mielipiteitä (%), n=1085

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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Mielipiteitä rokotuksista: mielestäni jokaisella on oikeus valita, o.aako rokotuksen itselle ja 
lapselleen. Väestöpohjainen tarkastelu 
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Mielipiteitä rokotuksista: rokotusten vaaroista ja hai.avaikutuksista puhutaan liian vähän. 
Väestöpohjainen tarkastelu 
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Mielipiteitä rokotuksista: rokotuksia annetaan vain siksi, e.ä ne ovat lääketeollisuudelle 
suurta bisnestä. Väestöpohjainen tarkastelu 
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Tieteen ja poli7ikan väliseen suhteeseen lii.yviä arvioita puoluekannan mukaan 

Taulukko 5. Tieteen ja poli-ikan väliseen suhteeseen lii2yviä mielipiteitä (tekstejä muoka2u). 
Mielipiteet puoluekannatuksen mukaan. Taulukon luvut ovat täysin ja jokseenkin samaa mieltä 
olevien yhteenlaske2uja osuuksia (%).

KOK SDP KESK VIHR PS VAS

Pol. 
päätöksenteon 
tulee pohjautua 
-eteeseen ja 
tutkimus-etoon.

89 79 78 87 76 91

Tutkijoiden ei 
pidä sekaantua 
poli-ikkaan.

63 62 66 42 71 38

On oikein, e2ä 
tutkijat 
osallistuvat 
julkiseen 
keskusteluun ja 
antavat 
suosituksia 
päätöksenteon 
pohjaksi

89 89 83 91 80 88

Polii@sessa 
päätöksenteossa 
käytetään liian 
vähän hyväksi 
-et. 
tutkimukseen 
perustuvaa 
-etoa.

80 75 64 80 68 85

Poli-ikka 
vaiku2aa liikaa 
tutkimukseen ja 
tutkijoiden 
mielipiteisiin.

38 37 46 24 68 30
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Arvio 7eteen ja poli7ikan välisestä suhteesta: tutkijoiden ei pidä sekaantua poli7ikkaan. 
Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvio 7eteen ja poli7ikan välisestä suhteesta: poli7ikka vaiku.aa liikaa tutkimukseen ja 
tutkijoiden mielipiteisiin. Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvio 7eteen ja yhteiskunnan suhteesta: maassamme tehdään veronmaksajien rahoilla 
paljon hyödytöntä tutkimusta. Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvio 7eteen ja yhteiskunnan suhteesta: jos val7on menoja joudutaan leikkaamaan 
lähivuosina, myös tutkimus ja kehitysmenoja tulee supistaa kuten muitakin menoja. 
Väestökohtainen tarkastelu 
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Arvio 7eteen ja yhteiskunnan suhteesta: tutkimusvarat pitäisi kohdentaa vain 
taloudellises7 parhaiten hyödynne.äville 7eteenaloille. Väestökohtainen tarkastelu 
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