
Kysely tulevaisuusselonteon valmisteluun osallistuneille:
kooste tuloksista

Taustaa kyselystä
Tulevaisuusselonteon valmisteluun osallistui ideoimalla, neuvomalla tai kommentoimalla vajaat
kolme sataa ihmistä. Lyhyt kysely lähetettiin 269:lle valmisteluun osallistuneelle henkilölle.
Vastauksia saatiin 96 kappaletta, joten vastausprosentti on noin 36.

Verkkokysely sisälsi sekä kaikille yhteisiä että ryhmäkohtaisia kysymyksiä. Vastaajia pyydettiin
sekä antamaan työlle arvosana että kommentoimaan sitä sanallisesti.

ryhmä kyselyn saaneet vastanneet vastausprosentti
taustaselvitysten laatijat 39 14 36
sidosryhmäpaneelien osallistujat 163 54 33
asiantuntijatyöpajojen osallistujat 30 11 37
TuSen asiantuntijaryhmän jäsenet 15 6 40
ministeriöiden asiantuntijat 22 11 50
yhteensä 269 96 36

1. Valmistelu
Avointa valmistelua ja visionäärisyyttä kiitettiin. Valmistelulta toivottiin keskustelevampaa ja
palautetta paremmin työstävää otetta. Toimijoita pitäisi osallistaa varhaisemmin ja
strukturoidummin. Selvitysten teettämiseen kaivattiin yleissuunnittelua, syvyyttä sekä
parempia resursseja.

vastaajat arvosana oman ryhmän
työstä (1–5)

arvosana valmistelusta
kokonaisuutena (1–5)

taustaselvitysten laatijat 3,0 3,8
sidosryhmäpaneelien osallistujat 3,5 3,9
asiantuntijatyöpajojen osallistujat 3,7 4,3
TuSen asiantuntijaryhmän jäsenet 3,0 4,2
ministeriöiden asiantuntijat 3,9 3,9

Palautetta ja kehittämistoiveita
eri toimijat tulisi ottaa ideointiin ja valmisteluun mukaan mahdollisimman varhain sekä
jäsennellymmin
osallistujille tulisi antaa tietoa selonteon valmisteluprosessista ja siitä, miten heidän
näkemyksensä ovat vaikuttaneet lopputulokseen
taustaselvitysten tilaukset tehtiin pienissä erissä, melkoisella kiireellä ja liian pienillä
resursseilla, mihin voisi auttaa selvitysohjelman laatiminen
sidosryhmäpaneeleissa ennakkoaineisto olisi tehostanut keskustelua, ideoiden työstämiseen olisi
kaivattu enemmän mahdollisuuksia
asiantuntijaryhmä tulisi sitouttaa ja valjastaa konkreettisemmin valmisteluun, enemmän tilaa
näkemysten avoimelle perkaamiselle
kansainvälistä vertailua ja kansainvälisten asiantuntijoiden osaamista olisi voinut hyödyntää



2. Sisältö
Selontekoa pidettiin yleisesti tarpeellisena, osin ansiokkaanakin. Hyvänä pidettiin mm.
kokonaisvaltaisuutta ja ilmastonsuojelun kytkemistä kestävään kehitykseen.
Skenaariotarkastelua kiiteltiin, mutta skenaarioiden valintaa ja johdonmukaisuuden puutetta
myös arvosteltiin. Selontekoa pidettiin hyvänä tietopakettina, mutta linjauksissa olisi ollut
parantamisen varaa: vähemmän, konkreettisempia ja kunnianhimoisempiakin.

vastaajat arvosana (1–5)
taustaselvitysten laatijat 3,8
sidosryhmäpaneelien osallistujat 3,7
asiantuntijatyöpajojen osallistujat 4,3
TuSen asiantuntijaryhmän jäsenet 3,8
ministeriöiden asiantuntijat 3,9

Palautetta ja kehittämistoiveita
selonteossa liian vähälle huomiolle jäivät

o kansainvälinen kehitys (ml. riskiskenaariot) ja Suomen rooli siinä
o ilmastonsuojelun talous- ja työllisyysvaikutukset, eri päästövähennyskeinojen ja

uusiutuvan energian kustannustehokkuus sekä kustannusten kohdentuminen eri ryhmille
o ilmastonsuojelun yhteys elinkeinopolitiikkaan ja mahdollisuudet yrityksille
o hiilinielut, maatalous ja maailman ruoan kysyntä
o kansainväliset väestöliikkeet ja Suomen väestörakenteen muutos
o ihmisten arvojen ja asenteiden muutokset sekä arjen näkökulma
o radikaalien teknologisten ja järjestelmämuutosten mahdollisuus

skenaarioihin olisi kaivattu
o eri skenaarioiden talous- ja työllisyysvaikutusten sekä kustannustehokkuuden arviointia
o laajempaa eurooppalaista ja globaalia tarkastelua
o välitavoitteita
o tarkempia arvioita energiankulutuksen kehityksestä

3. Toimeenpano ja viestintä
Moni vastaaja koki, että toimeenpanoa on liian varhaista arvioida tai että ei tiedä siitä
riittävästi. Viestinnän onnistuminen jakoi vastaajia. Tulevaisuusselonteon ja ilmasto- ja
energiastrategian johdonmukaisuuden perään kyseltiin ja sitoutumista hallitukselta
peräänkuulutettiin. Selonteon vaikuttavuutta käytännön politiikkaan epäiltiin etenkin
tuoreiden ydinvoimapäätösten valossa.

vastaajat arvosana (1–5)
taustaselvitysten laatijat 3,2
sidosryhmäpaneelien osallistujat 3,4
asiantuntijatyöpajojen osallistujat 3,0
TuSen asiantuntijaryhmän jäsenet 3,0
ministeriöiden asiantuntijat 3,8



Palautetta ja kehittämistoiveita
toimet aika konventionaalisia
viestintään tarvitaan jatkuvuutta ja hyötyjen vahvempaa painottamista
seuraava hallitus avainasemassa linjausten toimeenpanossa
sidosryhmiä tulisi hyödyntää myös toimeenpanossa paremmin
ilmasto- ja energiastrategian ja tulevaisuusselonteon marssijärjestys jäi epäselväksi
selkeä toimeenpanosuunnitelma tarpeen

4. Tulevaisuusfoorumit
Yhteenveto Rovaniemen ja Oulun tulevaisuusfoorumien osallistujille tehdystä kyselystä:

Lähes kaikki osallistujat kokivat foorumien olleen ajankohtaisia ja hyvin järjestettyjä. Esityksiä
pidettiin korkeatasoisina, ja valtaosa vastaajista ilmoitti niiden herättäneen uusia ajatuksia.
Rovaniemellä joka neljäs ja Oulussa joka toinen osallistuja olisi kuitenkin toivonut lisää aikaa
kysymyksille ja keskustelulle.


