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Energian tehokäyttäjien sidosryhmäpaneeli 17.3.2008

- Tulevaisuusselonteossa lähtökohdaksi tulee ottaa kysymys siitä, miten ilmastokriisi
käännetään mahdollisuudeksi. Lisäksi esitettiin, että mahdollisia tulevaisuuspolkuja tulisi
tarkastella sekä ilmastonmuutoksen että toisaalta yhteiskunnassa tapahtuvien muiden
muutosten näkökulmasta.

- Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii suuria yhteiskunnallisia muutoksia. On muistettava, että
hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää tulevaisuudessakin arvon lisän tuottamista. Teollisuus
on suuri palvelujen ostaja ja teollisuuden tuoma ostovoima mahdollistaa kuluttajien
kysynnän. Energiatarpeen tyydyttäminen kilpailukykyisillä hiilipäästövähennykset
huomioivilla ratkaisuilla on perusteollisuuden elinehto. Yhteiskunta voi tukea teollisuutta
sen pyrkimyksissä selviytyä tästä haasteesta.

- Käydyssä keskustelussa korostettiin, ettei ilmastonmuutos ongelmana ratkea paljon energiaa
tällä hetkellä käyttävän teollisuuden siirtymisellä Suomen ja Euroopan unionin rajojen
ulkopuolelle. Ilmastonmuutosongelmaa ei voi ulkoistaa.

- Ratkaisuissa pitäisi pyrkiä vastaamaan kahteen kysymykseen: mitkä ovat ekotekoja
maailmanlaajuisesti ja millaista on ekotehokas kansainvälinen työnjako. Tällöin päästöjen
määrää, tuotantoa ja kulutusta täytyy tarkastella globaalisti. Tavoitteena tulee olla
tasapuolisen toimintaympäristön (level playing field) takaaminen samoilla markkinoilla
kohtaaville tuotteille riippumatta siitä, missä päin maailmaa tuotantolaitokset sijaitsevat.

- Todettiin, että Suomessa on paljon vientiteollisuutta, joka tyydyttää usean sadan miljoonan
ihmisen tarpeita. Tarkasteltaessa Suomen ilmastokuormaa ja vähähiilistä yhteiskuntaa on
mittareiden valinnoissa huomioitava talouden ja kulutuksen rakenne.

- Tilaisuudessa tuotiin esille, että ilmastokeskusteluun tarvitaan realismia. Energiaa tarvitaan
jatkossakin, mutta energiaintensiivisen teollisuuden prosesseja voidaan myös tehostaa.
Sektorilla tehtävien päätösten pohjaksi tarvitaan kuitenkin investointitukien lisäksi
pitkäjänteisiä linjauksia tulevasta ilmastopolitiikasta sekä selkeitä ohjauskeinoja
epävarmuuden ja sääntelyviidakon sijaan. Tällä hetkellä viranomaisohjaus on liian
hajaantunutta ja ohjauskeinot osittain päällekkäisiä.

- Globaaleilla markkinoilla ja päästökauppajärjestelmässä edelläkävijän tulisi hyötyä siitä,
että tuotanto on tehokasta. Valtion ja yritysten olisi mahdollisimman pian käynnistettävä
yhteistyö eri sektorien tarpeiden huomioimiseksi. Esimerkkinä voisi toimia niin sanottu
Japanin-malli.

- Läpimurtoteknologioita tarvitaan, mutta myös hiljaiselle evoluutiolle ja pienille
harppauksille pitää antaa mahdollisuus. Matkaa tutkimuspöydältä tuotantoon voidaan
lyhentää, minkä lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi toivottiin rahoitusta,
avoimuutta ja laaja-alaista tiedonkulkua. Riskit markkinat riskiteknologioilla on huono
yhdistelmä. Metallialan ULCOS-hanke (Energy Saving and Ultra Low CO2 Emissions on
Steel) on hyvä esimerkki teknologisia läpimurtoja ja mittavia päästövähennyksiä kriittisen
massan avulla tavoittelevasta ohjelmasta, joka kuitenkin vaatii merkittävää rahoitusta
tulevaisuudessa.

- Tulevaisuudessa elinkaariajattelun merkitys kasvaa. Materiaalitehokkuus nousee etusijalle
kaikissa tuotantoprosesseissa ja kulutustottumuksissa. Tilaisuudessa esitettiin ajatus
jätehierarkiamalliin perustuvasta uusiutuvien luonnonvarojen käytön hierarkiasta, jossa
sitoutunutta hiiltä pyritään kierrättämään mahdollisimman pitkälle ennen luonnonvaran
hyödyntämistä bioenergiana. Esimerkiksi biojalostamoteknologiaa kehittämällä puuraaka-
ainetta voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin energia-, materiaali- ja
kemikaalituotteina.

- Ehkäisemällä metsäkatoa maailmassa ja lisäämällä hiiltä sitovien tuotteiden käyttöä voidaan
saavuttaa merkittäviä tuloksia maailmanlaajuisesti.
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- Lisäksi tilaisuudessa pohdittiin mahdollisuutta vapaakaupan pelisääntöjen muuttamiseen
tilanteessa, jossa globaalia ilmastosopimusta ei saada aikaan. Esimerkiksi Euroopan unionin
markkinoille pääsisivät ainoastaan vähähiilisesti tuotetut tuotteet. Tältä osin on kuitenkin
huomioitava, että Suomen vientiteollisuus toimii globaaleilla markkinoilla, eivätkä
mahdolliset suojaustoimenpiteet siten saisi johtaa kielteisiin vastatoimiin viennin osalta.

- Yhtenä monista kehittämisehdotuksista esille nostettiin energiaintensiivisten
teollisuudenalojen yhteistyöpotentiaalin nykyistä parempi hyödyntäminen synergiaetujen
lisäämiseksi.

- Keskustelussa korostettiin myös kuluttajien roolia ilmastotalkoissa. Ilmastoetiikan
vahvistuminen mahdollistaa tulevaisuudessa nykyistä hiilitietoisemmat kulutusvalinnat.
Haasteeksi tunnistettiin se, että kuluttajat vaativat ilmastomyötäisiä tuotteita, mutta eivät
välttämättä ole valmiita maksamaan niistä enemmän. Kuluttajille suunnattua tiedotusta
pitäisi lisätä. Vähähiilisyys voitaisiin myös brändätä.

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen sidosryhmäpaneeli 27.3.2008

- Ilmastonmuutoskeskustelun todettiin olevan hyvin vakavaa ja yksipuolista. Ongelmaa pitäisi
lähestyä entistä monipuolisemmista ja uudistushakuisemmista näkökulmista.
Ilmastokeskustelua ohjaavien tahojen olisi syytä pohtia, millaisen kuvan nykyinen synkkä
asenneilmasto lapsille ja nuorille antaa.

- Uhkista toki saa ja pitää puhua avoimesti, mutta samalla on muistutettava
ratkaisuvaihtoehdoista.

- Jokainen, lapsikin, voi aidosti vaikuttaa. Yksilöiden ei pitäisi kuitenkaan kantaa koko
taakkaa; tarvitaan yhteistä ja politiikoilla ohjattua toimintaa.

- Ilmastonmuutosongelman ratkaiseminen edellyttää sekä keppiä että porkkanaa. Verotus on
yksi tehokkaimmista keinoista kulutus- ja tuotantotapojen muuttamiseksi ilmaston kannalta
kestävämpään suuntaan.

- Joukkoliikenteen tukeminen on tärkeää. Erityisesti raideliikenne on edullinen ja
ympäristöystävällisin vaihtoehto, jonka käyttöä pitäisi tukea nykyistä enemmän. Lasten ja
nuorten liikkumisen kannalta tärkeää on myös se, minne koulut, oppilaitokset ja
harrastuspaikat sijoitetaan.

- Tulisi muistaa, että Suomi on teknologian luvattu maa.
- Kysyttiin, haastaako ilmastopolitiikka aluepolitiikan. Keskustelussa esitettiin näkemyksiä

maaseutukuntien ja suurten taajamien eroista esimerkiksi toimivan joukkoliikenteen
suhteen.

- Ympäristökasvatuksen osalta pidettiin tärkeänä, että ilmastonmuutoskysymykset saadaan
integroitua useiden eri aineiden, mukaan lukien matematiikan, opetussuunnitelmiin.

- Kokemusperäiset (learning by doing) menetelmät ovat tärkeitä lapsille ja nuorille. Myös
lapsille ja nuorille suunnattuja ilmastoaiheisia kilpailuja ja kampanjoita pidettiin hyvinä
keinoina ilmastonmuutostietämyksen lisäämiseksi.

- Monet nykyisistä hyvän elämän tunnusmerkeistä ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden
kanssa. Esimerkiksi oma auto on monelle nuorelle unelmien täyttymys. Arvojen ja
asenteiden muuttuminen on kuitenkin mahdollista. Omilta vanhemmilta oppimisen lisäksi
julkisuuden henkilöt ovat tärkeitä esikuvia. Toisaalta myös arjen vähähiilisiä sankareita
tarvitaan.

- Nuorisojärjestöillä nähtiin olevan runsaasti haastetta ilmastomyönteisen elämäntavan
brändääjinä.
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- Nuorten kiinnostuneisuus ilmastoasioita kohtaan vaihtelee suuresti. Osa
ilmastonmuutoksesta huolissaan olevista nuorista voi kokea vaikuttamisen miltei
mahdottomaksi. Tällöin saatetaan energia purkaa ilkivaltaan.

- Nuorten osallistamismahdollisuuksien kehittämissä erityisesti verkkopohjaisia ratkaisuja
pidettiin tärkeinä.

- Kuluttajien valintoja ohjaamaan ja helpottamaan tarvitaan uusi ympäristömerkki, joka
kertoo tuotteen hiilijalanjäljen. Tulevaisuudessa jokaisella suomalaisella voisi olla oma
hiilitili, jolle kertyvät tiedot henkilökohtaisesta kulutuksen hiilikertymästä.

- Keskustelussa pohdittiin myös sitä, miksi monet hyväksi koetut ideat ilmastonmuutoksen
torjumiseksi eivät käytännössä toteudu. Myöskään ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdyt
lupaukset eivät lopulta konkretisoidu päätöksenteossa vaan jäävät usein puheiden ja hyvien
aikomusten tasolle.

Ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöjen sidosryhmäpaneeli 15.4.2008

- Keskustelussa visioitiin, että vähähiilisessä Suomessa vuonna 2050 auto- ja lentoliikenne
ovat vähentyneet huomattavasti. Lentoliikenteeltä on poistettu valtiontuet eikä maassamme
ole kuin muutama toiminnassa oleva lentokenttä. Kattava raideverkosto vie luotijunilla
matkustajia Suomen kohteiden lisäksi myös Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Teillä on myös
nykyistä paljon enemmän polkupyöriä. Joukkoliikenne on käyttäjilleen ilmaista.
- Asumisen osalta nostettiin esiin sekä tarve yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen että
suomalaisten mahdollinen mukavuudenhalu ja tilan kaipuu. Tämä tarkoittaa sitä, että
ekotehokkaiden kaupunkien lisäksi vähähiiliseen maaseutuun on panostettava.
Ilmastonmuutoksen hillintä saattaa myös tasa-arvoistaa keskuksia ja syrjäseutuja
parantuneiden liikenneyhteyksien ja vähentyneiden ruuhkien ansiosta.
- Siirtyminen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa edellyttää laajaa keinovalikoimaa. Voimakkaan
normiohjauksen lisäksi tarvitaan tukiin ja verotukseen perustuvia intensiivejä sekä
panostusta tiedotukseen ja koulutukseen. Kestävää ilmastopolitiikkaa ei myöskään voida
tehdä ilman tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Niin ikään saastuttaja maksaa –periaatetta on
vahvistettava, esimerkiksi kehitysmaille on korvattava teollistuneiden maiden aiheuttamaan
ilmastonmuutokseen sopeutumisen kustannukset erillään köyhyyden vähentämiseen
suunnatuista ODA -varoista.
- Vähähiiliselle Suomelle tarvitaan 5-vuotiset hiilibudjetit, jotka sisältävät
toimenpidesuunnitelman kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 5 prosentilla
vuotuisesti.
- Ehdotettiin, että visioinnin tueksi laadittaisiin 0-hiilisen Suomen kuvakirja: se kertoisi,
miten hiilineutraali Suomi toimii. Visioinnissa tulee toisaalta myös arvioida
ilmastonmuutoksen arvioitua voimakkaampia kehityssuuntia.
- Todettiin, että ilmastonmuutos tulee tunnustaa myös turvallisuusuhaksi: se syventää
entisestään globaaleja ongelmia ja uhkaa muun muassa YK:n vuosituhattavoitteiden
saavuttamista ja sitä kautta kansainvälistä turvallisuutta.
- Kulutus- ja tuotantotapojen muuttuminen ei voi olla ainoastaan kuluttajien vastuulla.
Hankintoja tehdessään kuluttajan pitäisi automaattisesti voida luottaa siihen, että hänen
ostamansa tuotteet ovat ilmastonkin kannalta parasta mahdollista laatua. Valintojen
helpottamiseksi esimerkiksi kaikki elintarvikkeet pitäisi varustaa hiilimerkinnöillä.
Kulutustapojen vähitellen muuttuessa lihan, juuston ja muiden ilmastointensiivisten ruokien
kulutus romahtaa. Tulevaisuudessa kuluttajat myös suosivat nykyistä huomattavasti
enemmän lähi- ja kausiruokaa.
- Huoli ilmaston lämpenemisestä on aitoa. Tästä huolimatta käytännön toimet
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ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jäävät usein toteutumatta. Vähähiilisestä
hyvinvointiyhteiskunnasta pitäisikin rakentaa sankaritarina, jonka kautta tunnetusti
kilpailuhenkiset suomalaiset pääsisivät vertailemaan suoritustaan esimerkiksi ruotsalaisiin
nähden. ”Ilmastonmuutoksen torjunnalla pitää voida paukutella henkseleitä!”
- Suomalaisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt ja mielipidemittausten
mukaan kansalaiset asettavat ympäristönsuojelun etusijalle kilpailukykyyn nähden. Tästä
huolimatta ilmastopolitiikassa yksilön tai esimerkiksi pk-yrityksen ääni ei ainakaan vielä
kuulu. Ihmisten pitäisi kuitenkin voida tuntea vaikuttavansa paikallisen tason päätöksistä
aina kansainvälisiin ilmastosopimuksiin asti.
- 2000-luvun menestysaloja ovat ilmasto- ja energiateknologiat. Näillä aloilla työskentelee
tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti enemmän ihmisiä. Tarvitsemme kuitenkin syvällistä
analyysiä siitä, miltä osin uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä on
valloittamatonta rajapintaa. Lisäksi esimerkiksi kestävät yhdyskunnat voivat olla Suomen
menestyksellinen vientituote. Uuden teknologian tarpeet on otettava huomioon myös
koulutuspolitiikassa.
- Yhteiskunnalla pitää olla riittävästi rohkeutta siihen, että kasvavien menestysalojen lisäksi
tunnistetaan niitä aloja, joilla ei ole selviytymismahdollisuuksia vähähiilisessä Suomessa.
Esimerkiksi turpeelle tulisi laatia ns. markkinoiltapoistumisstrategia (exit strategy).
Ilmastonmuutosta ei voi samanaikaisesti sekä kiihdyttää että hillitä.
- Vaarana on, että muutostarpeet lykätään tulevaisuuteen. Todellisuudessa nyt tehtävillä
valinnoilla vaikutetaan hämmästyttävän paljon siihen, millainen maailma vuonna 2050 on.
- Ilmastonmuutos vaikuttaa kaupankäyntiin niin globaalisti kuin EU:n sisällä. Esimerkiksi
Suomen ja Venäjän välinen kauppa voi lisääntyä lyhyiden etäisyyksien ja pienien
kuljetuspanosten johdosta.
- Ilmastokatastrofin torjuminen edellyttää välttämättä kansainvälisiä, sitovia toimia. Suomen
vastuuna on näyttää, että hyvinvoiva ja ilmastoystävällinen yhteiskunta on mahdollinen.
Nämä toimet painostavat muitakin teollisuusmaita esittämään vastaavat päästövähennykset,
ja viitoittavat tietä kehittyvien maiden osallistumiselle päästövähennyksiin. Suomen on
tuettava kehittyvien maiden päästövähennyksiä sekä teknologiayhteistyöllä että
rahoituksella. Suomen on osoitettava tukensa YK-vetoiselle prosessille välttämättömät
kotimaiset päästövähennykset toteuttamalla. Kansainvälisessä politiikassa yksittäisten
kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa suoremmin kv-tasolla kasvaa.
- Ympäristö- ja kehitysjärjestöjen viestintää on terävöitettävä. Ilmasto on jo kaikkien
huulilla, joten järjestöjen tulee linjata sitä, kuka kentällä tuo minkäkinlaisia viestejä
ilmastokeskusteluun. Toiset voivat satsata valistukseen, toiset politiikan kommentointiin.
Järjestöjen tehtävänä on viestittää toisaalta ilmastotoimien kiireellisyyttä ja toisaalta toivoa
siitä, ettei vielä ole myöhäistä torjua katastrofia. Lisäksi painopistettä on siirrettävä uusien
toimintojen ja käytäntöjen kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen monistaminen olemassa
olevan politiikan kritisoinnin sijaan.
- Vuoden 2050 Suomi tunnustaa vastuunsa globaaleissa kysymyksissä ja on merkittävästi
tukenut maailman köyhimpiä maita niiden omista tarpeista lähtien. Osaltaan Suomen tuen
ansiosta äärimmäinen köyhyys on historiaa ja kehitysmaat ovat pystyneet sopeutumaan
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin elinkeinoissa ja elinympäristössä.
- Suomi ottaa kauppaneuvotteluissa huomioon luonnonvarakaupan globaalit vaikutukset,
kuten sen, että metsäteollisuuden kaupan vapauttaminen ruokkii ilmastonmuutosta. Lisäksi
toimimme kauppapolitiikassa ja kehitysyhteistyössä kehitysmaiden maatalouden
kehittymisen ja elinkeinorakenteen monipuolistamisen puolesta, jotta ilmastomuutokseen
sopeutuminen on mahdollista.
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Uuden teknologian tuottajat –sidosryhmäpaneeli 25.4.2008

- Ilmastonmuutos on valtava haaste, johon vastaaminen edellyttää kaikkien osapuolien
panosta. Yhteistyötä tarvitaan valtioiden välillä, kansallisesti ja paikallisesti. Suomessa
ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen edellyttävät kansallista
yhteishenkeä, tervettä itsekkyyttä ja aloitekykyä. Jokaista insentiiviä ei voi jäädä odottamaan
ulkopuolelta.

- Toisaalta on selvää, ettei Suomi pysäytä ilmastonmuutosta yksin. Ei siis riitä, että Suomesta
sammutetaan valot. Mahdollisimman laaja-alaiset ratkaisut, kuten globaali ilmastosopimus,
kansainvälisesti hyväksytyt laskentakaavat ja muut standardit ovat tärkeitä teollisuuden
lisäksi myös tavallisille kuluttajille. Tarvitaan yhtenäinen ja johdonmukainen tapa laskea
ilmastovaikutukset lukuisten erillisten ja tarkoitushakuisten tapojen sijaan.

- Pitkällä aikavälillä ihmisten asenteiden muuttuminen saattaa olla suurin vaikuttaja
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä. Vähähiilisyydestä pitäisikin tehdä trendikästä. On
myös muistettava, että henkilökohtainen sitoutuminen johtaa yhteisöjen sitoutumiseen.

- Ilmastonmuutoksen seurauksena muutosjohtamisen ja ennakoinnin merkitys korostuvat.
Vähähiilinen yhteiskunta edellyttää aikaisessa vaiheessa tehtyjä valintoja, joista osa on
epämiellyttäviä. Voittajien lisäksi myös häviäjät on uskallettava tunnistaa. Pienten askelten
lisäksi tarvitaan radikaaleja muutoksia, kuten hallitun autioitumisen politiikkaa.

- Säädösohjaus esimerkiksi rakennusten energiankäytössä pitäisi perustua
kokonaistavoitteeseen, eli ilmastovaikutukseen, eikä kohdistua pelkästään välineisiin, kuten
eristepaksuudet. Säädösohjaus voisi antaa tiukat tavoitteet, mutta markkinat saisivat kehittää
vaihtoehtoisia reittejä tavoitteen saavuttamiseksi.

- Ekoteknologioiden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä suomalaisten
vahvuuksina pidettiin avarakatseisuutta, kiinnostusta uusia teknologioita kohtaan sekä
kotimaista osaamisperustaa. Nämä mahdollistavat innovaatioiden kotimarkkinat, jotka
puolestaan ovat edellytys menestyville vientimarkkinoille.

- Suomi soveltuu hyvin myös uuden teknologian eläväksi testilaboratorioksi (living lab).
Teknologioiden lisäksi myös uusia liiketoimintamalleja on tarpeen testata ja pilotoida.

- Demonstraatiovaiheissa erityisosaamista tarvitaan kohteiden valinnassa, hankkeiden
laadunvalvonnassa ja tuloksista viestittäessä.

- Edistyksellisten ratkaisujen käyttöönotossa on edelleen parannettavaa. Investointivaiheessa
saatu säästö voi mitätöityä maksettaessa korkeita käyttökustannuksia. Suomessa korostetaan
usein nimellisten vaatimusten, kuten koulutus ja säännöt roolia ja samalla aliarvioidaan
kannustimien vaikuttavuutta niin henkilöstöpolitiikassa kuin julkisessa ohjauksessa. Kepin
ja porkkanan lisäksi tarvitaan "älykkäitä ohjauskeinoja", jotka antavat yrityksille
mahdollisuuden hakea lisäarvoa ja lisätuloja.

- Yhdyskuntasuunnittelussa on huomioitava erityisesti tiiviys ja liikenneratkaisut.
Yksityisautoilua voidaan vähentää keskittämällä asutusta raideliikenteen läheisyyteen. Myös
jätehuoltoa paikallistamalla yhdyskuntien ilmastovaikutusta voidaan pienentää. Esimerkiksi
jätteiden alipainesiirto vähentää raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä paikallisesti. Niin
ikään hajautetut energiantuotantoratkaisut pitää hyödyntää.

- Tulevaisuudessa liikkumistarvetta vähentävät myös nykyistä toimivammat
lähilogistiikkapalvelut.

- Maankäyttöön yleensä toivottiin tiukempia määräyksiä sekä lisää yhteistyötä julkisten ja
yksityisten toimijoiden välille.

- Julkisen liikenteen suosiota voidaan lisätä älykkäiden teknologioiden avulla. Myös
liikenteenohjauksen tärkeys on pidettävä mielessä. Vaikka yhdyskuntarakenteen
muuttamista pidettiin yksityisautoilun päästöjen vähentämisen kannalta tärkeimpänä
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ratkaisuna, myös ruuhkatulleja Tukholman esimerkin mukaisesti kannatettiin. Liikenteen
hinnoittelulla yleensä on mahdollista saada aikaan isoja muutoksia.

- Rakentamisen osalta huomio kiinnittyi energiatehokkuuteen ja energiansäästöön. Tällä
hetkellä lainsäädäntö ovat hajallaan, eivätkä normit edistä järkevien kokonaisratkaisujen
valintaa uudis- ja korjausrakentamisessa. Tilannetta voitaisiin parantaa muun muassa
uudistamalla rakennusten energiatodistukset, tukemalla hyviksi havaittuja
energiansäästötoimia sekä lisäämällä rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää tiedotusta ja
koulutusta.

- Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuteen.
Rakennuskanta uusiutuu 1-2% vuodessa, joten uudisrakentamiseen vaikuttamalla muutos on
erittäin hidasta.

Ammattiyhdistysliikkeen sidosryhmäpaneeli 5.5.2008

- Tulevaisuuden kehityspolkuja pitää pohtia mahdollisimman useasta eri näkökulmasta ja
usealla eri aikajänteellä. Valittavat ratkaisut on järkevää jaotella nopeisiin ja pitkällä
aikavälillä toteutettaviin. On hyväksyttävä, että ilmastonmuutoksen seurauksena maailma
muuttuu nopeammin, kuin mihin olemme tähän mennessä tottuneet.

- Ilmastonmuutos on globaali ilmiö, ja Suomelle sekä uhka että mahdollisuus. Haasteenamme
on miettiä, kuinka voisimme parhaiten vaikuttaa kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n ja
WTO:n, sisällä sekä sitä, millaisen roolin otamme eurooppalaisessa ilmastokeskustelussa.

- Työllisyysnäkökulmasta ilmastonmuutoskysymystä käsitellään usein liian yksipuolisesti.
Mahdollisuuksista ei puhuta, ainoastaan uhista. Onkin tärkeää keskustella myös niistä
kustannuksista, jotka syntyvät, jos mitään ei tehdä. Ilmastonmuutoksen
työllisyysvaikutuksia tarkasteltaessa näkökulman tulee olla globaali.

- Tietoa ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutuksista työllisyyteen tarvitaan lisää myös
sektorikohtaisesti.

- Keskustelussa tuotiin useaan otteeseen esille, että teollisuusrakenteessa on ennenkin
tapahtunut suuria muutoksia ja uusia työpaikkoja on pystytty luomaan hävinneiden tilalle.

- Vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää paitsi uusia teknologisia ratkaisuja ja
parempaa kykyä hyödyntää jo olemassa olevia teknologioita, myös sitä, että ihmiset
muuttavat tapojaan ja asenteitaan. Muutosta täytyy haluta. Se ei saa olla liian vaikeaa, vaan
osa arkipäivää. Hyötyliikunnan tukeminen esimerkiksi 50-luvulla käytössä olleen tossurahan
mukaisesti mainittiin yksinkertaisena keinona, jolla samanaikaisesti hillitään
ilmastonmuutosta ja edistetään terveyttä.

- Energiaratkaisujen osalta muistutettiin, että tulevaisuudessa ydinvoimaa ja vesivoimaa
lienee pakko lisätä hallitusti. Myös metsissä vielä käyttämättömänä olevat raaka-
ainevarannot pitäisi hyödyntää energiantuotannossa hiilitase huomioon ottaen.

- Ei ole järkevää lukkiutua tämän päivän teknologioihin, sillä kukaan ei vielä tiedä, millaisia
ratkaisuja meillä on käytössämme 5-10 vuoden kuluttua.

- Toisaalta useaan otteeseen todettiin, että energiansäästö- ja energian käytön
tehostamispotentiaali on huikea. Tulosta saataisiin aikaan esimerkiksi päivittämällä
rakentamismääräykset muiden Pohjoismaiden tasolle. Pienillä sijoituksilla on mahdollista
saada aikaan suuria tuloksia. Esimerkiksi 10 prosentin säästö asumisen energiankulutuksesta
vastaa yhtä ydinvoimalaa. Lisäksi tilaisuudessa harmiteltiin sitä, että 1970-luvun
energiasäästökampanjoiden neuvot ovat päässeet unohtumaan.

- Pitkällä aikavälillä hyvällä yhdyskuntasuunnittelulla nähtiin olevan suuri merkitys. Pitäisi
esimerkiksi miettiä, kuinka olemassa olevaa logistiikkaverkostoa voitaisiin hyödyntää
nykyistä tehokkaammin. Toimivat joukkoliikenneyhteydet on huomioitava kaavoituksessa
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sekä asumisen että työpaikkojen osalta. Lisäksi todettiin, että osasta nykyisiä haja-
asutusalueista täytynee tulevaisuudessa luopua.

- Julkisen sektorin tulisi näyttää esimerkkiä ilmastotalkoissa. Nykyisten toimintamallien
jäykkyys ja epämotivoivat toimintatavat kuitenkin estävät ja hidastavat innovaatioiden
käyttöön ottoa esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Toimenpiteisiin tarvitaan sitoutumista ja
selkeää logiikkaa!

- Ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä on tiedottaa jäsenistöään ilmastonmuutoskysymyksistä.
Lisäksi on mietittävä, kuinka muutosturvaa olisi ilmastonmuutoksen seurauksena
kehitettävä. Ilmastonmuutoksen seurauksena tarve innovaatiokyvylle työpaikoilla kasvaa.

- Keskustelussa korostettiin myös aikuiskoulutuksen merkitystä. Päästöjen vähentämisen
edellytyksenä on ilmastonmuutoksen hillintää edistävän koulutuksen lisääminen. Myös
osaamisen ylläpitämiseen täytyy panostaa uudella tavalla.

- Windfall-voitot pitäisi käyttää uusien energian tuotantomuotojen tutkimus- ja
kehittämistyöhön.

- Myös ilmastonmuutoksen sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon ilmasto- ja
energiapoliittisessa päätöksenteossa.

Pienten ja keskisuurten yritysten sidosryhmäpaneeli 8.5.2008

- Suomalaiset ovat tiedostaneet ilmasto-ongelman olemassa olon. He haluavat pienentää omaa
hiilijalanjälkeään, mutta eivät käytännössä kovinkaan hyvin tiedä, kuinka voisivat vaikuttaa.
Keskustelussa tiedon puute tunnistettiinkin yhdeksi ilmastonmuutoksen hillinnän
suurimmista hidasteista.

- Erityisesti pitkällä aikavälillä henkilökohtaisten ratkaisujen vaikutusta on vaikea ymmärtää.
Tilannetta parantaisi se, että kaikki tuotteet varustettaisiin koko elinkaaren aikaisista
päästöistä kertovalla standardoidulla hiilitaselaskelmalla myös mainonnan yhteydessä.
Viestinnässä kaiken kaikkiaan huomiota olisi kiinnitettävä selkeyteen ja parhaiten
käytänteiden markkinointiin.

- Vähähiilisyys ei kuitenkaan saa olla liian vaikeaa. Ihmiset ovat luonnostaan laiskoja. Heidän
on voitava luottaa siihen, että tuotantoa ohjataan ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta
parempaan suuntaan. Tuotteiden pitää olla kestäviä ja energiatehokkaita. Tämä olisi
järkevää muidenkin kuin ilmastotavoitteiden kannalta.

- Joka tapauksessa arvot ja asenteet tulevat muuttumaan enemmin tai myöhemmin. Tämä
vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä tulevaisuudessa tuotetaan ja kulutetaan.
Henkilöautokaupan osalta on jo nyt nähtävissä, että ostopäätöstä tehtäessä päästöt ovat
kuluttajille yksi tärkeä valintaperuste.

- Pk-yritysten haasteena on tunnistaa ihmisten arvoissa ja asenteissa tapahtuvat muutokset
riittävän ajoissa. Osaajia tarvitaan siis ennakointiin ja trendien tunnistamiseen.

- Myös hyvinvoinnin määrittely voi muuttua. Vapaa-aika voi tulla nykyistä tärkeämmäksi, ja
siitä ehkä halutaan maksaa.

- Yhdyskuntarakenteen osalta todettiin, että Suomessakin on vähitellen hyväksyttävä, ettei
uusia taloja voi enää rakentaa mihin tahansa. Kaavoituksessa on tähän asti oltu liian lepsuja.

- Rakentamisessa pitäisi suosia matalaenergiaratkaisuja. Lisäksi rakennusten
energiankulutuksessa yleensä hinnan olisi korreloitava nykyistä paremmin
kasvihuonekaasupäästöjen kanssa. Ihmetystä herätti se, etteivät julkisten toimijoiden
rahoittamien rakennusten, kuten koulujen ja sairaaloiden, lämmitysjärjestelmiä valittaessa
oteta ilmastovaikutusta huomioon.

- Tulevaisuudessa vähähiilisyys saattaa olla yksi kuntien tärkeimmistä kilpailuvalteista.
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- Paneelissa pohdittiin myös eri energiantuotantovaihtoehtojen vaikutusta pk-yrityksille.
Olisiko järkevämpää lisätä ydinvoimaa vai panostaa uusiutuviin? Uusiutuvien
energianlähteiden puolella nähtiin olevan paljonkin potentiaalia esimerkiksi aurinkoenergian
hyödyntämisessä. Myös puubiomassan osalta olisi selvitettävä, millä
hyödyntämisvaihtoehdolla säästetään eniten fossiilisia energianlähteitä ja vähennetään
tehokkaimmin päästöjä.

- Kansainvälistymispyrkimysten näkökulmasta ilmastonmuutos on mahdollisuus paitsi
suurille yrityksille myös pk-yrityksille. Pk-yritysten ongelmana kuitenkin on,
maailmanvalloitus ei onnistu ilman huomattavaa rahallista panostusta. Tilannetta helpottaisi
verkostoajattelun omaksuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien yhteistyökäytänteiden
omaksumista julkisen sektorin, suuryritysten ja pk-yritysten välillä.

- Tasavertaisuuden nimissä toivottiin myös, että ilmasto- ja energiapoliittisessa keskustelussa
ja päätöksenteossa pk-yritykset huomioitaisiin nykyistä paremmin. Kun pk-yritykset saavat
äänensä kuuluviin päätöksenteossa, ovat ne entistä valmiimpia vähähiilisiin investointeihin.

- Ilmasto- ja energiatavoitteiden edistämisessä tarvitaan erilaisia ohjauskeinoja. Eri
ohjauskeinot vaikuttavat merkittävästi yritysten toimintaympäristöön ja mahdollisuuksiin.
Ohjauskeinoja laadittaessa ja käytäntöön otettaessa pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus ovat
tärkeitä yritysten vakaiden toimintaedellytysten kannalta.

- Kuntien energiapolitiikkaa tulisi ohjata kohti paikallisia ja uusiutuvia energian lähteitä.
- Kuntien ja valtion julkisten hankintojen hankintaperusteena olisi huomioitava nykyistä

laajemmin muun muassa materiaalien ja rakennustekniikan osalta koko elinkaaren aikaiset
vaikutukset energiankulutukseen ja ilmastorasitukseen.

Tutkimus-sidosryhmäpaneeli 9.5.2008

- Lähtökohtaisesti on tärkeää ymmärtää, että siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan ei ole
mahdollista tällä hetkellä käytössä olevin menetelmin. Tarvitsemme nykyistä
monipuolisemman keinovalikoiman, joka sisältää energiansäästön, energiatehokkuuden ja
uusiutuvien energianlähteiden lisäksi muun muassa polttokenno- ja vetytekniikkaa sekä
päästötöntä hiilivoimaa. Myös kulutustottumusten ja elintapojen pitää muuttua.

- Tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta tarvitaan lisää. Tutkimuskohteiksi tunnistettiin neljä
kokonaisuutta: energiaratkaisujen tehokkuus ilmaston kannalta, kansantaloudellinen
kustannustehokkuus, ekologinen ja ympäristöllinen kestävyys sekä ilmastopolitiikan
kokonaisvaikuttavuus.

- Eri tieteenalojen yhteistutkimuksessa ei ole päästy toivottuihin tuloksiin siitä huolimatta,
että monitieteisyys ja keskinäisriippuvuuden ymmärrys ilmastotutkimuksessa on lisääntynyt.
Keskustelussa tuotiinkin useaan otteeseen esille tarve aitojen yhteistyömuotojen
kehittämiseen eri substanssialojen välillä. Osaoptimoinnilla ilmasto-ongelma ei ratkea.

- Erityisesti politiikantutkimuksen ja taloustutkimuksen todettiin olevan varsin vähäistä
ilmastonmuutoskysymysten osalta. Myös terveystieteelliset kysymykset sivuutetaan usein.

- Niin ikään pohdittiin tutkimustiedon asemaa päätöksenteon pohjana. Suomessa on tähän
mennessä hoidettu varsin heikosti tutkimuksen ja politiikan välistä suhdetta. Ajoittain
tutkimustieto huomioidaan vasta päätöksenteon jälkeen, eli pelastetaan, mitä pelastettavissa
on. Ilmastonmuutos voi kuitenkin nostaa tutkimuksen profiilia päätöksenteossa ja
yhteiskunnassa yleensä, jos tutkimuksen ja päätöksenteon sekä tutkimuksen ja kansalaisten
välisiä yhteyksiä onnistutaan tiivistämään. Myös sektoritutkimushankkeen toivottiin
auttavan tähän ongelmaan.

- Päätöksenteon ongelmiksi yleensä mainittiin kapea-alaisuus ja lyhytjänteisyys. Esimerkiksi
energiapolitiikassa ja ympäristöterveyteen liittyvissä kysymyksissä lyhyellä aikavälillä
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hyviltä tuntuvat ratkaisut saattavat pitkällä aikavälillä olla todella huonoja. Päätösten
kerrannais- sekä rinnakkaisvaikutukset olisikin ymmärrettävä nykyistä huomattavasti
paremmin.

- Tieteellisten epävarmuuksien osalta keskustelussa esille nousivat ilmastonmuutokseen
sopeutuminen, päästöjen ja energiatarpeen kasvuun liittyvien skenaarioiden tarkentaminen,
alueellisten ilmastoennusteiden ja ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten vaikutusarvioiden
tarkentaminen, lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset, väestökehitys, pienhiukkaset,
typen kierto, hiilinieluissa tapahtuvat muutokset ja hydrologinen kierto.

- Ilmakehään ja biosfääriin ja niiden kytkentään liittyvät epävarmuudet, joista tärkeimpinä
pienhiukkasten viilentävä vaikutus ja hiilen luonnollisessa kierrossa (mukaan lukien
metaani) tapahtuvat muutokset, koskevat globaalia ennustetta, mutta niiden merkitys
korostuu pohjoisilla alueilla, joissa ilmastonmuutos tiedossa olevista fysikaalis-
meteorologisista asioista johtuen on suurinta.

- Maailmanlaajuisen kehityksen kannalta on tärkeää, että kehitysmaat saadaan mukaan
ilmastotalkoisiin mahdollisimman pian. Näissä maissa on paljon potentiaalia erityisesti
energiatehokkuuden parantamisen osalta. Samalla tämä olisi mahdollisuus suomalaisen
tietotaidon viennille. Lisäksi pitäisi miettiä, tulisiko kehitysyhteistyön pääteemaksi valita
ilmastonmuutos.

- Ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja siihen sopeutumisen toimenpiteiden vaikutusta on
tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Toimenpiteiden vaikutukset ilmastonmuutokseen
tapahtuvat viiveellä ja globaalisti, mutta monet muut, esim. terveys-, talous- ja
sosiaalivaikutukset, tapahtuvat välittömästi ja kansallisesti. Näin ollen ilmastopolitiikan
vaikuttavuutta tuleekin arvioida ilmastonmuutosvaikutusten osalta globaalisti, mutta muiden
vaikutusten osalta kansallisesti.

Palvelualan sidosryhmäpaneeli 14.5.2008

- Tilaisuudessa pohdittiin paljon arvojen merkitystä yleensä sekä suhteessa ihmisten
kulutustottumuksiin. Arvojen muuttuminen edellyttää arvojohtajuuden ja positiivisen
motivoinnin kautta saavutettavia asennevoittoja. Ihmiset ovat tosin mukavuudenhaluisia, ja
siten asennemuutosten mahdollisuuksiin pitää suhtautua kriittisesti.

- Toisaalta todettiin, että arvoissa ja asenteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia.
- Nykyisenkaltaisesta liikakulutuksesta luopuminen edellyttää arvomaailman muuttumista

kaikissa ikäluokissa. On mietittävä, kuinka eläkkeelle siirtyvät suuret ikäluokat saadaan
kuluttamaan vähähiilisesti sekä sitä, kuinka nuorten kulutustottumuksiin voidaan vaikuttaa.
Lasten ja nuorten kannalta vanhempien sukupolvien näyttämä esimerkki ja asennoituminen
kulutukseen ovat hyvin tärkeitä.

- Hiilidioksidipäästöjen leikkaustarve vuoteen 2050 mennessä on niin suuri, että kulutusta
leikkaamalla sitä ei yksistään saavuteta. Tekniikan ja uusien teknologioiden kehittyminen
tulee osaltaan vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistämään
energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista.

- Tulevaisuuden hyvinvoinnin määrittely on keskeistä. Tarkoitetaanko hyvinvoinnilla samaa
nyt kuin vuonna 2050? Tässä määrittelyssä tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksen
globaali näkökulma sekä oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset.

- Ympäristö- ja ilmastotekijöiden todellista vaikuttavuutta hankintapäätöksiä tehtäessä
voitaisiin parantaa selkeän, tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren kattavan
ilmastovaikutuksista kertovan merkintäjärjestelmän avulla. Tällä hetkellä ihmisten on hyvin
vaikea hahmottaa kulutusvalintojensa kokonaisvaikutusta.



11

- Palvelualan haasteena on miettiä ilmastomuutoksen vaikutusta Suomen ja toimialansa
tulevaisuuteen. Oman toiminnan lähtökohdaksi ehdotettiin käytännöllistä lähestymistapaa,
jossa ympäristöystävällisen yritystoiminnan perustana on rationaalinen toimintatapa,
esimerkiksi energiatehokkuuden hyötyjen tunnistaminen ja energiatehokkaaseen toimintaan
sitoutuminen. Energiatehokkuustoiminnan ”brändääminen” nähtiin tärkeänä.

- Keskustelussa korostettiin yritysjohdon sitoutumisen merkitystä. Johdon motivointia
ilmastonmuutosta hillitseviin ratkaisuihin helpottaisi numeerinen ja muu ilmastonmuutoksen
vaikutuksista kertova tieto. Tiedon tarve on erityisen suuri pienten yritysten kohdalla.

- Palveluverkostoa ja sähköisen asioinnin eri muotoja kehittämällä voidaan helpottaa ihmisten
liikkumistarvetta ja pitää Suomi asutettuna.

- Ilmastonmuutoksen seurauksena matkailukohteet saattavat muuttua. Esimerkiksi Itämeren
alueella on paljon matkailun kehittämispotentiaalia. Mahdollisuuksien hyödyntäminen
kuitenkin edellyttää, että Itämeren ilmastonmuutoksen seurauksena entisestään lisääntyville
ympäristöongelmille löydetään ratkaisu.

- Talvimatkailu Suomen Lappiin tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Matkailualan
vahvuuksia Suomessa ovat puhtaus, hiljaisuus ja tila. Matkailualan toimintojen
keskittäminen on turistivirtojen lisääntyessä ympäristön kannalta järkevää.

- Raideverkoston kehittäminen tukisi paitsi matkailualaa myös tavoitetta vähähiilisestä
Suomesta.

- Vakuutustoimialan näkökulmasta olennaista on, miten ilmastonmuutoksen synnyttämät
riskit huomioidaan eri aloilla sekä kaavoituksessa ja turvallisuusmääräyksissä.

- Tarvitaan tutkimusta uusien energiamuotojen rahoittamisesta ja vakuuttamisesta.
- Valtionhallinnolta ilmastotalkoisiin toivottiin keppien lisäksi porkkanoita. Kritiikkiä saivat

osakseen juustohöylämenettelyyn perustuvat sektorikohtaiset vähennystavoitteet. Pk-
valtaiselle palvelusektorille toivottiin investointitukia ja muita mahdollisuushakuisia
kannustimia.

- Valtion tulisi selkeästi määritellä tahtotilansa (esim. ”Suomi 2050 elinkeinostrategia”) ja
huomioida kehitys pitkällä aikavälillä. Tarvitaankin analyysia ja selkeää vastuunjakoa siitä,
mitä tehdään vuoteen 2050 mennessä.

- Suomessa voi menestyä ilmastopolitiikan vahvistuessa. Usein keskusteluissa esiintyvän
pelottelun ja syyllistämisen sijaan meillä tarvitaan positiivista ajattelua ja voittaja-asennetta.
Ilmastonmuutos voi olla palvelualoille myös mahdollisuus, jolloin mm. ennakoivat toimet
voivat myöhemmin tuottaa kilpailuetua.

Maaseututoimijoiden sidosryhmäpaneeli 16.5.2008

- Tilaisuudessa pohdittiin maaseudun tulevaisuuden roolia osana suomalaista yhteiskuntaa.
Ilmastonmuutoksen näkökulmasta esille nousi erityisesti uusiutuvien energianlähteiden
käytön lisääminen. Maaseudun energiaraaka-ainevarannot ovat suuri mahdollisuus, joka
samanaikaisesti tuottaa työtä, toimeentuloa ja positiivisia ilmastovaikutuksia.

- Paljon potentiaalia on aidosti kotimaisilla toisen sukupolven biopolttoaineilla. Vähähiilisen
maaseudun edellytyksenä on myös nykyistä tehokkaampi maatalouden sivuvirtojen, kuten
jätteiden, hyödyntäminen sekä uusien viljelymenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto.

- Elintarviketuotannon näkökulmasta tärkeää on se, kuinka ilmastonmuutos ja väestönkasvu
vaikuttavat kysyntään. Varmaa on, että puhdas suomalainen ruoka on kansainvälisesti
kilpailuvaltti. Lisäksi on huomioitava, että ruoan tarpeen ja puhtaan energian kysynnän
samanaikainen kasvu tarkoittavat, että kilpailu raaka-aineista maaseudulla tulee kasvamaan.

- Yhdeksi suurimmista haasteista tunnistettiin työvoiman riittävyys. Maaseudulla ei enää ole
työvoimareserviä, vaan se joutuu kilpailemaan osaajista yhdessä kaupunkiseutujen kanssa.
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- Keskustelussa pohdittiin lisäksi syitä Suomen pirstoutuneeseen yhdyskuntarakenteeseen.
Onko tilanteen taustalla 1700-luvun puolivälissä aloitettu isojako? Ylipäätään, miksi
mieltymyksemme asua väljästi on niin voimakas? Entä miksi Keski-Euroopan kyläyhteisöt
ovat niin paljon toimivampia kuin meillä?

- Taloudelliset seikat johtavat asutuksen keskittymiseen maaseudulla. Tämä voi tapahtua,
vaikka peltoala kasvaisikin. Maaseudulle suuntautuva nostalgiamuutto tulee laantumaan,
kun kaupungistumisen myötä ihmisillä ei ole enää kasvuvuosien siteitä maalle. Maaseutu
tulee kuitenkin olemaan tärkeä virkistäytymisen paikka myös tulevaisuudessa.

- Suomea kokonaisuudessa tarkasteltaessa on huomioitava, että maamme on Helsingistä
Utsjoelle varsin yhtenäinen. Siten meillä ei ole vastakkainasettelusta aiheutuvia esteitä ja
hidasteita ilmastonmuutoksen uhkien torjumiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Suomalaisten pitäisikin nyt miettiä, kuinka voimme parhaalla mahdollisimmalla tavalla
tuotteistaa ilmastoinnovaatiomme. Selvää on, että kansakuntana ja osana Euroopan unionia
tarvitsemme uusia haasteita. Näillä voi olla positiivisella tavalla stimuloiva vaikutus, joka
edistää hyvinvointiamme tulevaisuudessa.

- Tämän hetkisessä tilanteessa hämmentävää on se, että meidän pitäisi kuluttaa, jotta
kansantalous pyörii, ja samanaikaisesti säästää, jotta voimme välttyä ilmastokatastrofilta.
Mistä löytyy toimintatapoja, jotka eivät kuormita ilmastoa? Mistä tällaisen elämäntavan
brändäys?

- Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan edellyttää valtiomiestekoja, joilla hiilen hinta
asetetaan kohdalleen ja normiohjausta kiristetään. Myös uutta teknologiaa tarvitaan, mutta
se ei yksi riitä ratkaisemaan koko ongelmaa.

- Arvoihin ja asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää erityisesti nuorten kohdalla, ja tässäkin on
yhteiskunnan toimille tilausta. Osa nuorista on kovin valistuneita, osa ilmastoystävällisiä
vain puheiden tasolla.

Kunnat ja alueet –sidosryhmäpaneeli 19.5.2008

- Kunnilla on paljon vaikutusta vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymissä jo pelkästään siitä
syystä, että ne ovat suuria energian tuottajia ja jakelijoita. Sähkön ja lämmön
yhteistuotannon sekä kaukolämmityksen lisääminen on lyhyellä aikavälillä tehokas tapa
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

- Tilaisuuden suurimmaksi puheenaiheeksi nousi kuitenkin yhdyskuntasuunnittelu, jonka
osalta Suomessa on akuutti tarve siirtyä ristiriitaisuuksista koherenssiin. Jostain syystä
maassamme on edelleen menossa uudisraivaajavaihe, jonka seurauksena yhdyskuntarakenne
leviää leviämistään.

- Kaikki ovat toki kovin huolissaan hajautuneesta yhdyskuntarakenteesta, mutta tämä huoli ei
realisoidu toimintana. Ongelmana ovat lyhyen aikavälin hyötyjä tavoittelevat ratkaisut, jotka
ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Olisi uskallettava tehdä myös epämiellyttäviä
päätöksiä, joiden vaikutukset pitkällä aikavälillä ovat positiivisia. Nykyinen epäterve
kilpailutilanne kuntien välillä on kestämätöntä!

- Lääkkeeksi ongelmaan ehdotettiin seutu- ja maakuntatasojen roolien vahvistamista sekä
laaja-alaisen yhteistyön lisäämistä kuntien, korkeakoulujen ja yritysten välillä. Myös
kuntastrategiat pitäisi päivittää ilmastonmuutoshaasteen kanssa yhteensopiviksi.

- Kuntaliitoksiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin keskittyvällä PARAS-hankeella tulisi
olla jatkossa aiempaa vahvempi rooli kuntien välisen yhteistyön kehittämisessä maankäytön,
liikenteen ja asumisen osalta.
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- Valtion olisi rohkeasti korjattava omat ristiriitaiset käytänteensä erityisesti maankäytön ja
liikenteen osalta. Miksi valtio esimerkiksi panttaa suurten kaupunkien alueilla olevia
joutomaita tai miksi liikennepoliittinen selonteko oli niin kunnianhimoton?

- Yhdyskuntarakenteen lähtökohtana pitäisi olla tiiviys, joka mahdollistaa asumisen,
palveluiden käytön ja työteon samassa paikassa.

- Kaavoitusratkaisuja tehtäessä olisi ensin mietittävä energiaratkaisut sekä kaavoituspäätösten
vaikutukset kaupunki- ja kyläkeskusten kehitykseen.

- Niin ikään ilmaston kannalta kestävämmät liikenneratkaisut edellyttävät nykyistä
pitkäjänteisempää päätöksentekoa sekä parempaa yhteistyötä valtion, kuntien ja yksityisen
sektorin välillä. Keskustelussa korostui erityisesti raideliikenteen pikainen kehittämistarve.
Myös joukkoliikenteeseen tarvitaan lisää resursseja.

- Ihmisten arvojen ja asenteiden muuttuminen edellyttää konkreettisia laskelmia
kulutusvalintojen ilmastovaikutuksista. Kunnilla on koululaitoksen kautta tärkeä rooli lasten
ja nuorten kasvatuksessa.

- Ylipäätään tietoa ilmastonmuutoksen uhista ja mahdollisuuksista kaivattiin lisää.
Kuntalaisten kanssa on myös uskallettava keskustella vaikeista ilmastonmuutoksen
liittyvistä kysymyksistä ja otettava rohkeasti kantaa. Asioista ei voi päättää kuntalaisten
mielipidettä kysymättä.

- Energiasäästö- ja tehokkuusvaatimusten osalta kuntiin kaivattiin lisää koordinointia niin,
että tavoitteet huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja jokaisella kuntasektorilla. Tällä
hetkellä ei täysin ymmärretä, että nyt tehtävillä ratkaisuilla vaikutetaan energiakulutukseen
hyvinkin pitkällä aikavälillä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset huono-osaisuuteen –paneeli 20.5.2008

- Tilaisuuden aluksi todettiin, että sosiaali- ja terveyspuolella ilmastonmuutoksen
vaikutuksista tiedetään varsin vähän. Mitä ylipäätään on sosiaalisesti kestävän kehityksen
ilmastopolitiikka? Keskustelua tarvitaan ja tässä yhteydessä myös huono-osaisten ääni pitää
saada kuuluviin!

- Vaikka ilmastonmuutoksen uhat tulevat kovimmin koettelemaan kehitysmaiden köyhiä
ihmisiä, myös Suomessa ilmastonmuutoksesta johtuvat fyysiset ja poliittiset muutokset
tulevat vaikuttamaan voimakkaimmin haavoittuviin väestönryhmiin, kuten vanhuksiin,
lapsiin, sydän- ja hengitystiesairaisiin sekä pienituloisiin.

- Ilmastonmuutoksen vaikutuksista erityisesti kasvavien hellepäivien määrä lisää
kuolleisuutta. Myös rankkasateet ja tulvat saattavat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi puhtaan
juomaveden saatavuuden osalta. Ilmastonmuutos voi myös lisätä mielenterveysongelmia
talvien pimetessä, kun lumipeite vähenee ja sateisuus ja pilvisyys lisääntyvät. ”Nollakelien”
yleistyminen puolestaan kasvattaa hiekoitustarvetta, joka osaltaan pahentaa
ilmanlaatuongelmia.

- Ilmastonmuutoksen hillintä on siis hyvää terveyspolitiikkaa! Terveyssektorilla
ilmastonmuutoksen huomioiminen ennaltaehkäisevästi voisi säästää paljon euroja.

- Keskustelussa yhdyskuntarakenteen osalta todettiin, että tiiviys on järkevää paitsi
ilmastonmuutoksen näkökulmasta myös sosiaalisten verkostojen kannalta.

- Pienituloisten näkökulmasta tulisi pohtia, mitä tapahtuu, kun ruoka, asuminen ja
liikkuminen kallistuvat. Joutuvatko pienituloiset tulevaisuudessa valitseman näiden väliltä?
Mikäli ilmastonmuutoksen hillintä tarkoittaa samaa kuin elinkustannusten nousu, yhtälö
pienituloisen näkökulmasta on mahdoton.

- Entä kenellä on tulevaisuudessa varaa vakuuttaa omaisuutensa pahenevien
luonnononnettomuuksien varalta?
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- Ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävästi tietoa. On myös mietittävä,
kuinka ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta aiheutuvat
kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti eri väestöryhmien kesken. Kantavatko
pienituloiset saman takaan kuin rikkaat?

- Kun rakennusten energiatehokkuutta parannetaan, onko vaarana, että rahaa ei enää käytetä
esteettömyyden edistämiseen?

- Suomessa kuvitellaan, että yhteiskuntamme on niin homogeeninen, ettei meidän tarvitse
huolehtia siitä, kuinka ympäristönsuojelun ja ilmastopolitiikan vaikutukset heijastuvat eri
väestöryhmiin. Henkilökohtainen päästökauppa olisikin mielenkiintoinen kokeilu, jossa
jokainen joutuisi kohtaamaan tiedon siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä omalla
toiminnallaan tuottaa.

- Ilmastotietoa tarvitaan lisää, mutta lähtökohtaisesti ihmisten arvot ja asenteet
ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta ovat kohdallaan. Olennaista on se, kuinka nämä
saadaan konkretisoitumaan käytännön valintoina. Päättäjiltä odotetaankin johtajuutta, ei sitä,
että ilmastonmuutostaakka kaadetaan yksittäisten kuningaskuluttajien harteille. Kansalaisille
jaettavan tiedon tulisi olla selkeää ja ristiriidatonta.

- On lisäksi muistettava, että köyhyys ja vinoutunut tulonjako hidastavat ilmastonmuutoksen
hillintää. Kaikki väestönosat pitää saada motivoitua mukaan ilmastotalkoisiin.
Yhteenkuuluvuus ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin luovat halua huolehtia
ympäristöstä.

Energian tuottajien sidosryhmäpaneeli 27.5.2008

- Tavat tuottaa ja kuluttaa energiaa tulevat muuttumaan ilmastonmuutoksen seurauksena.
Epäselvää kuitenkin on, pitääkö tuotetun energian määrän tulevaisuudessa laskea vai
riittävätkö tuotantotapojen muutokset vastaamaan ilmastohaasteeseen.

- Energian käyttöä sinänsä ei pidä nähdä pahana asiana. Esimerkiksi sähkö voi ratkaista
monta ilmasto-ongelmaa. Ilmaston kannalta positiivista olisi, että asennoituminen
ydinvoimaan ja jätteenpolttoon muuttuisi. Energiaa tarvitaan joka tapauksessa!

- Toisaalta, jos elämä tulevaisuudessa on nykyistä yksinkertaisempaa, energiaa ei ehkä tarvita
yhtä paljon kuin nykyisin. Tällä hetkellähän muun muassa ihmisten vapaa-aika on erittäin
energiaintensiivistä.

- Teollisuus ja energiantuotanto eivät yksin pysäytä ilmastonmuutosta. Tuotannon taustalla
ovat kuitenkin aina kuluttajat, joille energiaa ja muita tuotteita valmistetaan.

- Globaalista näkökulmasta yhteistyöhön perustuva energiantuotannon optimointi alueellisesti
olisi järkevää. Nykyisin työjako sen suhteen, kenen on kustannustehokkainta tuottaa ja mitä,
ei toimi, vaan kaikki yrittävät tehdä kaikkea.

- Toivottavaa on, että vuonna 2050 suurin osa ihmiskunnan tarvitsemasta energiasta saadaan
auringosta.

- Hiilen talteenotto ja varastointi on mahdollisuus, jos se auttaa Yhdysvaltoja ja suuria
kehittyviä talouksia saavuttamaan ilmastotavoitteet. Talteenottoon ja varastointiin liittyvät
riskit ja korkea kustannustaso ovat kuitenkin vielä ratkaisematta.

- Ilmastonmuutos on lisäksi hyvä syy vähentää energiariippuvuutta muista maista, kuten
Venäjästä.

- Uusien teknologioiden kehittämiseen perus- ja soveltavassa tutkimuksessa tarvitaan lisää
rahaa. Tällä hetkellä meillä luotetaan liikaa siihen, että teknologiaan perustuvat
ilmastoinnovaatiot keksitään jossain muualla. Suomen pitää rohkeasti satsata isoihin
teknologiahankkeisiin!
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- Johtoajatuksena on oltava investointien tehokkuus eli että rahat laitetaan sinne, missä ne
parhaiten tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kuitenkin myös täysin uusiin innovaatioihin
ja kokeilemiseen on investoitava erikseen merkittävillä määrillä.

- Niin ikään kaikki järkevään energiankäyttöön, -säästöön ja materiaalikierrätykseen liittyvät
keinot on otettava käyttöön. Samoin vesivoima, kuten muutkin puhtaat energiamuodot, on
hyödynnettävä viimeiseen asti.

- Hintasignaali ei toistaiseksi ole ollut niin voimakas, että se merkittävästi vauhdittaisi uusien
teknologioiden kehittämistä. Kaikkiin tuotteisiin olisikin saatava merkittyä hiilidioksidin
hinta. Tällöin markkinat ohjaisivat kulutusta oikeaan suuntaan.

- Teknologian kehittyminen helpottaa myös ihmisten arkea esimerkiksi niin, että kotoa
lähdettäessä jokaista lamppua ei tarvitse sammuttaa erikseen.

- Poliitikkojen tehtävänä ei ole päättää yksittäisistä teknologioista vaan ohjata kehitystä
oikeaan suuntaan.

- Myös ihmisten liikkumistarpeen ja liikenteen ilmastovaikutusten vähentämisestä
keskusteltiin paljon. Todettiin, että liikenteen tarvitsemasta energiasta murto-osa tuotetaan
ilmaston ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Muutosta tällä sektorilla pitää siis
tapahtua todella paljon. Myös yhdyskuntarakenteella on suuri vaikutus liikenteen
aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin.

- Liikenteen ilmastovaikutusta voitaisiin pienentää maantieliikennettä sähköistämällä. Tämä
olisi realistista nopeallakin aikataululla. Myös vesistöjä voitaisiin hyödyntää nykyistä
enemmän. Lentoliikenteessä uuden teknologian hyötyjen käyttöönotto kestää kauemmin.
Tästä huolimatta biopolttoaineiden tutkimus- ja kehityspanoksia olisi järkevä suunnata
nimenomaan lentoliikenteen käyttöön.

- Raideliikenteen kehittäminen Suomessa on ollut yhteiskunnan vastuulla ja se on jätetty
hoitamatta - pikemminkin toimintoja on supistettu. Resursseja tulisikin pikaisesti suunnata
raideliikenteen kehittämiseen, niin tavara kuin henkilöliikenteen osalta. URPO ja muut
ratahankkeet on kaivettava esiin arkistojen pölystä. Sähköjunat kulkevat ilman
hiilidioksidipäästöjä!

- Pääkaupunkiseudun tieliikenteestä keskusteltaessa todettiin, että alueen yhdyskuntarakenne
mahdollistaa helpon siirtymisen yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen. Julkinen liikenne
(ratikat, metro ja onnikat) on saatava laajassa mitassa sähkön piiriin. Asiaa on vauhditettava
politiikkatoimin, koska vapaaehtoisesti suomalainen ei autoilusta luovu.

- Lisäksi liikenteen osalta pohdittiin sitä, voiko liikkumistarvetta ylipäätään vähentää. Kun
Star Trek –tv-sarjasta tuttu kaukosiirrin on vielä keksimättä, löytyisikö virtuaaliteknogioista
keino saada ihmiset pysymään nykyistä enemmän paikoillaan?

- Pyrkimys siirtyä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan edellyttää, että määritämme perusarvomme
ilmastonmuutoksen näkökulmasta: haluammeko suomalaista tasa-arvoa vai globaalia
oikeudenmukaisuutta?

- On selvää, että ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rahaa. Outoa on, ettei valtio satsaa
enempää resursseja näihin talkoisiin, sillä yritykset ja tavalliset ihmiset eivät voi ratkaista
ongelmaa yksin. Puheet tilanteen vakavuudesta pitäisi nopeasti realisoida käytäntöön.

Maailmankatsomukset sidosryhmäpaneeli 29.5.2008

- Meillä on vain yksi maapallo ja ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää laaja-alaista
kansainvälistä yhteistyötä. Suomen on osallistuttava näihin neuvotteluihin aktiivisesti.
Euroopan unionin tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 tai 30 prosentilla on
ihailtava. Tulevaa on järkevää ennakoida!
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- Kansainvälisen ilmastoyhteistyön onnistumisen edellytyksenä kuitenkin on, että
ihmiskunnan neuvottelu- ja yhteistyötaidot kehittyvät ja opimme nykyistä paremmin
pitämään kiinni tehdyistä sopimuksista. Maailmanlaajuisten ristiriitojen kärjistyminen
ilmastonmuutoksen seurauksena on riski, ja uskontojen tulisi aktiivisesti kehittää yhteistyön
malleja.

- Toivottavasti ilmastomuutoksen torjunnasta annetut lupaukset eivät unohdu samalla tavalla
kuin kehitysyhteistyörahojen nostaminen 0,7 prosenttiin BKT:stä.

- Ilmastonmuutoksen hillintä ei ole niin kallista kuin yleensä kuvitellaan. Lisäksi
panostaminen ilmastonmuutoksen hillintään kannattaa, sillä mitä todennäköisimmin nyt
uutta teknologiaa kehittävät edelläkävijät ovat vahvoilla tulevaisuudessa. Uudet teknologiat
mahdollistavat myös tällä hetkellä köyhien maiden vaurastumisen. Afrikkakin saattaa
nousta, kun aurinkoenergiateknologiat aikanaan kehittyvät edullisiksi.

- Teknologisesta kehityksestä huolimatta ihmisten viisaus ei ole lisääntynyt samaa vauhtia.
Haasteenamme onkin miettiä, kuinka voisimme oppia ottamaan vastuuta ja panostamaan
kypsyyteen. Erityisesti hyvinvoinnin käsitettä ja mahdollisuuksia lisätä yhteisöllisyyttä
pitäisi miettiä huomattavasti nykyistä enemmän.

- Maahanmuutto tulee ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntymään. Tämä on haaste
Suomelle yleensä, mutta myös suomalaisille kirkkokunnille. Monikulttuurisen yhteiskunnan
rakentaminen on varautumista ilmastonmuutokseen.

- Koulutus ja asennekasvatus ovat niin ikään tärkeässä roolissa ilmastotalkoissa. Tällä
hetkellä ympäristöasioiden opetus kouluissa lisää ahdistuneisuutta samalla tavalla kuin
ydinsodan uhka aikanaan ahdisti lapsia ja nuoria. Konkreettisiin kasvatusmetodeihin, kuten
roskien keräämiseen, pitäisi panostaa nykyistä enemmän.

- Ylipäätään maailmanlopusta puhuminen ei johda mihinkään. Ilmastokeskusteluun tarvitaan
toivoa.

- Myös kehitysmaissa koulutuksella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnän
näkökulmasta. Toisaalta ilmastonmuutos voi vähentää erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä
esimerkiksi vedenhaun hankaloituessa kuivuuden lisääntymisen seurauksena.

- Asennemuutosta tarvitaan pienten ympäristötekojen arvostuksessa. Liian usein annetaan
ymmärtää, että vain suurilla teoilla on merkitystä. Myös kirkoilla on haaste tehdä käytännön
ympäristötekoja.

- Ilmastopolitiikassa olisi tärkeää panostaa avoimuuteen ja läheisyysperiaate huomioon ottaen
alhaalta ylös -suunnitteluun. Tiedeyhteisöllä on suuri vastuu objektiivisen tiedon tuottajana.

- Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää myös kirkkokuntien välistä yhteistyötä ja
uskonnollisten johtajien sitoutumista. Mahdollisuudet ovat valtavat, kun huomioidaan
kuinka suuria eri uskontokunnat maailmanlaajuisesti ovat.

- Kirkot pelkästään Suomessa tavoittavat suuret määrät ihmisiä eri ikäluokista. Esimerkiksi
rippikoulun käy lähes 90 prosenttia 15-vuotiaista.

- Kirkkojen mahdollisuutena on tarjota ihmisille malli eettisesti kestävästä elämäntavasta,
jossa korostuvat kohtuullisuus, luopuminen, yhteisöllisyys ja globaali ajattelu.


