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Taustaa 
 
Hallitus käynnisti ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon laadinnan kesällä 2007, ja osallistuminen on 
selontekohankkeen keskeinen toimintatapa. Otakantaa.fi -keskustelun lisäksi selontekohanke on ollut mukana 
kehittämässä osallistumisen menettelyjä oikeusministeriön demokratiahankkeessa:  
http://www.kansanvalta.fi/ 
 
Ilmastonmuutosta pidetään yleisesti yhtenä ihmiskunnan vakavimmista uhkista. Sen rajoittaminen siedettävälle 
tasolle edellyttää kaikkialla maailmassa merkittäviä muutoksia - ehkä suurempia kuin olemme tähän asti 
hahmottaneet. Selonteossa tarkastellaan ilmasto- ja energiapolitiikkaa vuoteen 2050 ja pitemmällekin. Selonteon 
valmisteluja varten pyydettiin näkemyksiä kolmeen kysymykseen:  
- Miten ilmastonmuutoksen torjuminen voidaan kääntää Suomelle mahdollisuudeksi? 
- Mitä meidän pitää tehdä jo nyt, jotta saavutamme vähähiilisen Suomen vuonna 2050? 
- Miltä vähähiilinen Suomi voisi näyttää ihmisten arjessa? 
 
Nettikeskustelu innosti foorumilla kävijöitä ja kirvoitti 280 kommenttia. Määrä on Otakantaa.fi:ssä kahden viikon 
keskusteluksi ennätyksellinen. Puheenvuorojen suuri määrä heijastaa ilmastopoliittisen keskustelun yleistä 
aktiivisuutta. 
 
Keskustelun analysointi 
 
Yhteenvetoa tehtäessä olemme hankkeen puolesta lukeneet kaikki kommentit niin, että niistä voitaisiin löytää 
samankaltaisuuksia, mutta myös eroavaisuuksia niissä asioissa, jotka vaikuttavat ilmastopolitiikan muotoiluun. 
Tämä on ollut haasteellista, sillä viestit liikkuivat laajalla alueella yksityiskohtaisesta pohdinnasta globaalien 
kehitysehdotusten tekemiseen. Keskustelu välitti terveisiä myös päättäjille: ilman kouriintuntuvia poliittisia 
päätöksiä ei päästökehitystä saada kääntymään: ’Ilmastonmuutosta ei torjuta paperiin painetuilla sanoilla vaan 
todellisilla teoilla arkipäivässä ja politiikassa.’  
 
Lähes kaikissa kommenteissa sivuttiin ja osassa myös vastattiin ennalta asetettuihin kysymyksiin, vaikka kovinkaan 
moni ei jäsennellyt vastauksiaan kysymysten mukaan. 
 
Visioita vähähiilisestä Suomesta 
 
Muutama vastaaja visioi elämää vuoden 2050 Suomessa. Tässä niistä kaksi toisistaan eroavaa: 
 
Terveiden ’harmaiden pantterien’ yhteiskunnassa’ ihmiset viihtyvä työssä yhä pidempään, joten väestön 
väheneminen ei aiheuta ongelmia taloudelle. Ihmiset eivät ole yhtä stressaantuneita kuin nykyään, koska aikaa ei 
enää kuulu liikenneruuhkissa tai kauppakeskusten kakofoniassa. Sen sijaan tiiviisti rakennetuilla aidoilla 
kaupunkialueilla ihmiset viettävät yhdessä aikaa toistensa kanssa, syövät halpaa ja laadukasta kasvisruokaa... 
Kerskakulutusta paheksutaan yleisesti.... sen sijaan kuluttamisessa arvostetaan laatua ja kestävyyttä sekä 
korkeatasoisia palveluja.  Tuulimyllyt ovat osa suomalaista kansallismaisemaa, kuten Hollannissa aikoinaan. 
Maalämpö on itsestään selvyys, samoin energiapihit ratkaisut rakentamisessa. Öljyn hinta ei suomalaisia paljon 
hetkauta, olemmehan lähes omavaraisia energian suhteen. Nimimerkki ’Tässä koko joukko ehdotuksia’ 
 
Herään aamulla. Koti on lämmin ja mukava. Siitä huolehtii edullisella ja puhtaalla ydinsähköllä toimiva 
ilmalämpöpumppu. Menen lämpimään suihkuun. Kävelen ydinsähköllä yön aikana ladattuun autooni. Kirjoitan 
kännyyn matkareittini. Heti ensimmäisen kimppapysäkin kohdalla känny piippaa kertoen, että samaan suuntaan 
menijöitä löytyy. Kun kaksi naapuriani astuvat autoon, minun tililleni kilahtaa 2euroa.  Saan käyttää bussikaistaa, 
kun autossani on matkustajia.... Matkan aikana kuuntelen netistä aamulehden. Yleensä kuljen itsekin 
kimppakyydissä, mutta tänään pitää hakea polkupyörä huollosta. Lounaaksi syön suuren pihvin merilevällä 
ruokitusta härästä. Illalla annan taas kimppakyydin. Päivän aikana olen saanut tuplasti takaisin liikkumiseen 
käyttämäni sähkön. Päivän päätteeksi menen kuntoilemaan suljetun hakevoimalan liikuntapuistoon. Nimimerkki 
’Näillä onnistuu’ 
 
Energiapolitiikka, liikenne, asuminen ja kuluttaminen kiinnostivat 
 
Suuri osa vastaajista kommentoi tarvittavia energiapoliittisia päätöksiä. Tuuli- ja ydinvoimalla, biomassan käytön 
lisäämisellä, vetytaloudella ja aurinkoenergialla oli omat kannattajansa. Kustannustehokkuus, teknologioiden 
kehitysmahdollisuudet ja eri energiamuotojen pohdinta kestävän kehityksen näkökulmista olivat keskeisiä 
kommenttien tulokulmia. Energiateemassa keskustelu haarautui paikoin hyvinkin teknisiin pohdintoihin. Moni 
muistutti energiansäästön tärkeydestä ja sen suuresta potentiaalista. 

http://www.kansanvalta.fi/


 
Energiatehokkaat asumisen ratkaisut tuottivat runsaasti kommentteja. Yhdyskuntarakenteen ja siitä tehtävien 
päätösten merkitys tuotiin myös esille.  
 
Energiaratkaisut esitettiin joissain kommenteissa tärkeänä osana Suomen mahdollisia menestystarinoita. 
Ympäristöteknologian kasvavista vientinäkymistä muistutettiin. 
 
Omaan arkeen liittyvät aiheet kuten liikkuminen kiinnostivat. Julkisen liikenteen kehittämistä ja kimppakyytiä 
pidettiin tärkeänä. Ympäristötavoitteiden ohella jotkut vastaajat painottivat liikkumisen sujuvuutta ja kohtuullista 
hintaa. Jotkut kritisoivat halpalentoja tai työsuhdeautojen ehtoja, jotka luovat kannusteita auton runsaaseen 
käyttöön. 
 
Jotkut vastaajat peräsivät ilmastotieteen uudelleenarviointia ja pitivät ihmisen vaikutusta globaaliin ilmastoon 
edelleen todistamattomana väitteenä. Vastakommenteissa todettiin, että tieteen näkemys ilmaston lämpenemisestä 
perustuu ennen muuta fysiikan lainalaisuuksiin. 
 
Kulutuksen vaikutusta ympäristöön ja kasvihuonekaasupäästöihin pohdittiin useassa puheenvuorossa. Kirjoituksissa 
mm. kritisoitiin sitä, että kulutuspainotteisen elämäntapamme aiheuttamia ongelmia käsitellään liian vähän 
ilmastonmuutoskeskustelussa. Kommentteja saatiin myös ruokatottumuksien muuttamisesta 
elinkaarivaikutuksiltaan kestävämmiksi. 
 
Suomalaisten keinot globaalissa maailmassa 
 
Suurin osa puheenvuoroista keskittyi kotimaan asioihin. Jotkut vastaajat pohtivat Suomen vientinäkymiä maihin, 
joissa tarvitaan ympäristömyönteistä teknologiaa. Muutamassa kommentissa arvioitiin, että Suomi on pieni tekijä ja 
suurten päästäjien osallistuminen ilmastotalkoisiin vasta ratkaisee maapallonlaajuiset ongelmat. Jotkut esittivät, 
että maailman väestönkasvu on tärkeä ilmaston lämpenemiseen vaikuttava tekijä, josta pitäisi puhua enemmän. 
 
Keskustelua tieteellisistä perusteista 
 
Joistain puheenvuoroista kuulsi huoli ilmastopolitiikan kustannuksista tai niiden jakautumisesta 
epäoikeudenmukaisesti. Esimerkiksi öljylämmitteisen talon lämmitysjärjestelmän muuntaminen 
ympäristöystävällisemmäksi nähtiin sen suuruusluokan kustannukseksi, että yksityiselle talonomistajalle ei tulisi tätä 
taakkaa sälyttää. Autoilun kallistumisen arvioitiin tuottavan ongelmia syrjäseutujen asukkaille. 
 
Jatkotoimet 
 
Otakantaa.fi -keskustelun kommentit ja yhteenveto ja toimitetaan tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmän sekä 
työtä ohjaavan ministerityöryhmän tietoon ja keskusteltavaksi.  
 
Saatu laaja keskusteluaineisto vaatii jatkotyöstämistä. Selontekoon poimitaan virikkeitä ja vinkkejä selonteon 
sisällön ja näkökulmien jatkovalmisteluun. Yksi mahdollisuus, jota on jo pohdittu, on aineistosta valittujen teemojen 
edelleen keskusteluttaminen vuorovaikutteisissa sidosryhmätapaamisissa tai teematyöpajoissa. Osallistavien 
menetelmien työpaja joulukuussa suositti mm. tämäntapaisia menettelyjä Otakantaa.fi -keskustelujen 
hyödyntämiseksi. 
 
Selontekohankkeessa on suunnitteilla järjestää toinen otakantaa.fi -keskustelu selonteon valmistelujen edetessä.  
 


