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1 Johdanto 

1 Tiivistelmä ja 
toimintasuositukset 

Y mpäristöministeriö järjesti Ilmastolain 
uudistukseen liityen loka-marraskuussa 
2020 verkokuulemisen yhdessä Kansa-
laisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutki-
mushankeen kanssa. Siinä tiedusteltiin 

kansalaisten näkemyksiä kansalaisosalistumisesta, 
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, tiedonsaannista 
ja alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeuksista ilmas-
tolaissa. Kuuleminen oli jaetu kahteen kyselyyn, jotka 
koostuivat pääasiassa avovastauksista, ja ne analysoitiin
laadulisena sisälönanalyysina. Tässä raportissa esite-
lemme kuulemisen tulokset ja esitämme niiden pohjalta
toimintasuositukset. 

Tulosten mukaan kansalaisosalistumista pidetiin 
tärkeänä tekijänä ilmastolain valmistelussa. Osalistu-
misen nähtiin lisäävän ilmastotoimien oikeudenmukai-
suuta ja yhdenvertaisuuta, tuovan uusia ideoita ja tie-
toa valmisteluun sekä sitoutavan kansalaisia päätöksiin
ja ilmastotoimiin. Vastaajat kuitenkin korostivat myös 
puolueetoman asiantuntijatiedon roolia ilmastolain 
valmistelussa. Osalistumismahdolisuuksia toivotiin 
valmistelun eri vaiheissa digitaalisesti mm. verkokuu-
lemisten, älypuhelinsovelusten ja sosiaalisen median 
kauta. Ei-digitaalisten osalistumiskanavien tarjoa-
mista pidetiin tärkeänä saavutetavuuden ja yhdenver-
taisen osalistumisen kannalta. Erityisryhmien, kuten 
ikääntyneiden, nuorten ja vammaisten osalistamiseksi 
ehdotetiin lähiosalistumista eli osalistumisen jalkaut-
tamista paikoihin, jotka ovat ryhmien arkipäiväisessä 
käytössä, kuten kirjastoihin, kouluihin ja hoitolaitok-
siin. Vastaajat korostivat tehokaan ja katavan tiedo-
tuksen roolia osana kansalaisosalistumista. Selkokieli-
syys ja monikielisyys koetiin tärkeänä sekä osalistumi-
sessa etä tiedotuksessa. 

Verko ja digitaalisuus korostuivat toivotuina kei-
noina saada tietoa ilmastolain suunnitelmista. Vastaajat 
toivat selkeästi esiin myös digitaalisten välineiden 
monipuoliset mahdolisuudet esitää tietoa pedagogi-
sesti visualisoiden tai vuorovaikuteisesti. Ilmastopoli-
tiikaan liityvä kysymys oikeudenmukaisesta siirty-

 

 

 

mästä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa sai vastaajilta 
monenlaisia määritelmiä. Eniten yhteyksiä vastaajat 
näkivät taloudeliseen tasa-arvoon, luontoarvoihin ja 
sosiaaliseen tasa-arvoon. Ilmastopolitiikaan niin ikään 
liityvän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsiteen 
vastaajat yhdistivät muun muassa taloudelisiin arvoi-
hin, yhdenvertaisuuteen, mahdolisuuksiin ja sukupol-
vien väliseen tasa-arvoon. 

Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeuksia käsite-
levässä kyselyssä kysytiin näkemyksiä eri keinoista 
huomioida saamelaisten oikeuksia ilmastolain uudis-
tuksessa. Valtaosa vastaajista piti myönteisenä sitä, etä 
ilmastolaissa edelytetäisiin ilmastosuunnitelmien 
yhteydessä tehtävää saamelaiskultuuria koskevien vai-
kutusten arviointia. Vastauksista käy myös ilmi, etä näi-
den vaikutusten arvioinnin toivotaan käsitelevän erilai-
sia asioita, esimerkiksi elinkeinoja, kultuuria ja saame-
laisten itsehalintoa. 

Analyysin tulosten  
perusteella esitämme 
seuraavat suositukset: 
•  Työryhmä. Mielekään ja motivoivan kansalaisosal-

listumisen turvaamiseksi ilmastolain valmistelun 
yhteydessä tulee perustaa työryhmä, joka on mukana 
kansalaisosalistumisen valmistelussa ja toteutami-
sessa. Työryhmässä tulee ola edustajia mm. kirjasto-
laitoksesta, kunnista, koululaitoksesta, järjestöistä ja 
edunvalvontaryhmistä. Työryhmä suunnitelee kansa
laisosalistumisprosessit niin, etä ne turvaavat 
yhdenvertaisen osalistumisen. 

•  Lähiosalistuminen. Yhdenvertaisten ja saavuteta
vien kansalaisosalistumismahdolisuuksien turvaa-
miseksi suositelemme digitaalisten osalistumiskei
nojen lisäksi osalistumisen hajautamista paikali-
sesti ja jalkautamista paikoihin, jotka ovat läsnä  
kansalaisten arjessa, kuten kuntiin, kirjastoihin,  

-

-

-
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kouluihin ja hoitolaitoksiin. Erityisryhmien, kuten  
lasten, vammaisten ja ikääntyneiden osalistumis-
mahdolisuudet on turvatava luomala heile räätä-
löityjä osalistumiskeinoja. 

•  Digitaalinen ja ei-digitaalinen osalistuminen.  
Kansalaisosalistumisessa on käytetävä sekä digitaali-
sia etä ei-digitaalisia kanavia yhdenvertaisten osalis-
tumismahdolisuuksien turvaamiseksi. 

•  Tiedotaminen. On eritäin tärkeää, etä ilmastopo-
liitisista toimista ja niihin liityvästä kansalaisosalis-
tumisesta tiedotetaan tehokaasti ja katavasti. Tie-
dotamisessa on käytetävä sekä digitaalisia etä ei-di-
gitaalisia keinoja, jota tieto osalistumis- ja vaikutus-
mahdolisuuksista leviäisi mahdolisimman laajale. 
Tiedotamisen tulee ola monikielistä. 

•  Selkokielisyys. Ilmastopoliitisista toimista tiedotet-
taessa sekä niihin liityvässä kansalaisosalistumisessa 
on käytetävä selkeää, kansantajuista kieltä. Selkeytä 
voidaan tehostaa visuaalisin keinoin, mm. videoiden 
ja infografikoiden avula. 

•  Asiantuntijatieto. Kansalaisosalistumisen yhteydessä on  
tarjotava puolueetonta asiantuntijatietoa. Tieto tulee läh-
teytää selkeästi. Läpinäkyvyyden vuoksi on perusteltava  
selkeästi, miksi tieto on valitu ilmastotoimien pohjaksi. 

•  Käsiteiden selkeys. Valmisteluvaiheiden aikana on 
tarpeen huomioida ilmastolakiin liityvien yleisten 
käsiteiden tulkinnanvaraisuus. Esimerkiksi oikeu-
denmukaiseen siirtymään oli löydetävissä kymmeniä 
erilaisia näkökulmia, joista voi johtaa erilaisia ja jos-
kus jopa täysin päinvastaisia ratkaisuja. 

2 Verkkokuuleminen ilmastolain 
valmistelussa 

2.1 Tausta 

Ilmastolaki on puitelaki, eli se velvoitaa vain viran-
omaisia, ei yksilöitä tai yrityksiä. Halitusohjelman 
mukaan ilmastolakia uudistetaan siten, etä tavoite hii-
lineutraaliudesta eli päästöjen ja nielujen tasapainosta, 
saavutetaan vuoteen 2035 mennessä. Halituksen esitys 
uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua alkuvuo-
desta 2021.1 

Suomen perustuslain mukaan julkisen valan on tur-
vatava perus- ja ihmisoikeudet.2 Sekä Suomessa etä kan-
sainvälisesti on vakiintuneesti tunnustetu, etä ilmas-
tonmuutos vaarantaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutu-
mista (esimerkiksi Århusin sopimus3). Ilmastolain uudis-
tuksessa perus- ja ihmisoikeuksien tilan tarkastelula on  

siksi suuri painoarvo. Esimerkiksi oikeus terveeliseen  
ympäristöön, oikeus osalistumiseen ja oikeus elämään ja  
turvalisuuteen linkityvät ilmastolakiin.  

Nykyinen ilmastolaki4 tuli voimaan 2015. Laissa sää-
detään suunnitelmista, joiden avula Suomen päästöjä 
vähennetään ja ilmastonmuutoksen sopeudutaan. 
Lisäksi laissa velvoitetaan valtion viranomaiset seuraa-
maan ja raportoimaan päästökehityksestä. Toisin 
sanoen, ilmastolaissa säännelään erilaisista ilmas-
tosuunnitelmista ja niitä koskevasta seurannasta. 

Halitusohjelmassa on asetetu päätavoiteet lain 
uudistamisele. Ohjelman mukaan lakia uudistetaan 
siten, etä tavoite hiilineutraaliudesta eli päästöjen ja 
nielujen tasapainosta saavutetaan vuoteen 2035 men-
nessä. Lakiin lisätään välitavoiteet vuosile 2030 ja 
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2040, ja vuoden 2050 päästövähennystavoiteta päivite-
tään. Ilmastolakiin sisälytetään myös kasvihuone-
kaasuja ilmakehästä poistavien nielujen, erityisesti met-
sien, vahvistamista koskeva tavoite. 

Nykyisessä ilmastolaissa ei ole erikseen mainitu 
alkuperäiskansan oikeuksia. Ilmastolakia soveletaessa 
tulee kuitenkin turvata perus- ja ihmisoikeudet. Verko-
kuulemisela ympäristöministeriö keräsi kansalaisten 
näkemyksiä siitä, miten saamelaisten oikeudet ja niiden 
turvaaminen pitäisi huomioida nyt uudistetavassa 
ilmastolaissa. 

2.2 Aineisto ja menetelmät 
Verkokuulemiseen osalistumisesta, tiedonsaannista ja 
oikeudenmukaisuudesta ilmastolain uudistuksessa 
saatoi vastata Otakantaa.f-sivustola kuudela kielelä: 
suomi, ruotsi, englanti, koltansaame, inarinsaame ja 
pohjoissaame. Kuuleminen oli avoinna 12.10.-12.11.2020, 
ja siihen vastatiin 218 kertaa. Vastauksista 12 oli englan-
nin kielelä ja viisi saamen kielilä. Kysymyksiin vastat-
tiin anonyymisti, eli vastaajilta ei edelytety taustatieto-
jen antamista. 

Osalistumista, tiedonsaantia ja oikeudenmukaista 
siirtymää koskevassa kyselyssä5 oli kolme temaatista 
osiota, jotka käsitelivät kansalaisosalistumista, tiedon-
saantia ja oikeudenmukaisuuta ilmastolain valmiste-
lussa. Kyselyssä oli 11 avovastauskysymystä ja yksi moni-
valintakysymys, joka koostui kymmenestä alakysymyk-
sestä. Yhteensä kysymyksiä oli siten 21. 

Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeuksia koske-
vassa kyselyssä6 oli viisi kysymystä, jotka kaiki olivat 
avovastauskysymyksiä. Kysymykset on listatu Liiteessä 
A. Verkokyselyyn pystyi vastaamaan suomeksi, koltan-
saameksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi. Kyselyyn 
tuli yhteensä 33 vastausta. 

Analysoimme avovastaukset laadulisena sisälönana-
lyysinä. Tunnistimme analyysissä vastauksista teemoja 
ja luokitelimme vastaukset yleisempien yhteisten tee-
mojen perusteela kategorioihin (Strauss & Corbin, 
1998). Havainnolistamme kategorioita tulosten rapor-
toinnissa oteila osalistujien vastauksista. Yleisimmät 
aineistossa esiintyneet kategoriat on esitelty kunkin 
kysymyksen analyysin yhteydessä. Monivalintakysy-
mykset analysoimme tarkastelemala vastausjakaumia. 

Vastauksia ei ole arvioitu sen perusteela, ovatko ne 
oikein vai väärin tai hyviä ja huonoja. Tulokset raportoi-
daan niin, etä yksitäistä vastaajaa ei pysty tunnista-

maan. Tietoja käsitelään seuraavala yleisen tietosuo-
ja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisela perusteela: 
yleistä etua koskeva tehtävä, tieteelinen tutkimus (tie-
tosuojalain 4§:n 3 kohta). 

Avoimeen verkokyselyyn saatoi vastata kuka 
tahansa. On kuitenkin mahdolista, etä lopulinen vas-
taajajouko saatoi painotua niihin henkilöihin, jotka 
olivat jo entuudestaan perehtyneet uudistukseen sekä 
niihin, joila on vahva mielipide asiasta. Tämä on syytä 
huomioida tulosten tulkinnassa. Lisäksi digitaaliseen 
kyselyyn osalistuminen on mahdolista vain niile kan-
salaisile, joila on siihen riitävät digitaaliset taidot. Vas-
taukset eivät siten ole edustava otanta suomalaisten 
mielipiteistä eli niistä ei voi päätelä yleisesti suomalais-
ten kantoja osalistumiseen, tiedonsaantiin ja oikeuden-
mukaisuuteen ilmastolain uudistuksessa. Sitä vastoin 
kyselyn analyysi tuo esiin kansalaisten näkemyksiä ja 
ideoita osalistumisesta, tiedonsaannista ja oikeuden-
mukaisuudesta. On tärkeä tietää, milaisia merkityksiä 
kansalaiset antavat näile laajoile ja monimerkitykseli-
sile käsiteile, koska se autaa ilmastolain tietopohjai-
sessa valmistelussa. 

Viitteet 
1 Lisätietoa ilmastolain uudistamisesta: 
https://ym f/ilmastolain-uudistus 
2 https://www fnlex f/f/laki/ajantasa/1999/19990731 
3 https://www fnlex f/f/sopimukset/sopstek-
sti/2004/20040122; Sopimuksesta yleisesti https:// 
unece org/environment-policy/public-participation/ 
aarhus-convention/introduction 
4 https://ym f/ilmastolainsaadanto 
5 Kysely on nähtävissä tässä linkissä: 
https://www otakantaa f/f/hankkeet/505/osallis-
tuminen/914/kysely/ 
6 Kysely on nähtävissä tässä 
linkissä: https://www otakantaa f/f/hankkeet/505/ 
osallistuminen/915/kysely/ 
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3 Kansalaisosallistuminen 

3 Kansalaisosallistuminen 
3.1 Avoimet kysymykset 
kansalaisosallistumisesta 
(kysymykset 1.1-1.5.) 

Analyysimenetelmä 
Jokainen vastaus kysymyksiin 1 1 -1 5  on ana-
lysoitu niin, että vastauksen sisältö on luoki-
teltu yhteen tai useampaan analyysissä tun-
nistettuun kategoriaan  Yksi vastaus voi sisäl-
tää yhdestä kolmeen kategoriaa  Kategoriat 
eivät ole toisiaan poissulkevia  Allaolevassa 
tekstissä olevat sitaatit ovat otteita verkko-
kuulemiseen jätetyistä vastauksista  

Tulosten tulkinta 
Koska kyseessä on itsevalikoitunut vastaaja-
joukko eikä satunnaisotos, tulokset eivät edusta 
laajemmin kansalaisten näkemyksiä eikä niitä 
tule sellaiseksi tulkita  Tuloksissa olennaista 
ovat laadullisen analyysin tulokset eli vastaajien 
monipuoliset näkemykset kansalaisosallistumi-
sesta  Ne voivat auttaa ymmärtämään kansalai-
sosallistumisen mahdollisuuksia ja haasteita 
sekä arvioimaan kansalaisosallistumisen hyö-
dyllisyyttä ilmastolain yhteydessä  

3.1.1. Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet 
ilmastosuunnitelmien valmistelussa ja 
toteutuksessa 

miten kansalaisten tulisi saada vaikuttaa 
ilmastosuunnitelmiin tai niiden toteutuk-
seen? (kuvio 1) 

Analyysin tulokset 
Vastauksissa nousivat esiin tarve antaa kansalaisile 
mahdolisuuksia osalistumiseen eri muodoissa sekä 

digitaalisesti etä ei-digitaalisesti. Vastausten perusteela 
kansalaisile ei aina ole selvää, mitä osalistuminen mer-
kitsee vaikutamisen ja vaikutavuuden kannalta ja mikä 
kansalaisvaikutamisessa on sitovaa päätöksentekoa. 
Kansalaisosalistumisen kytkös yhdenvertaisuuteen tun-
nistetiin vastauksissa sekä osalistumisen muotoihin 
etä tiedonsaantiin liityvänä kysymyksenä. Yhdenver-
taisten osalistumismahdolisuuksien ja katavan tie-
donsaannin rinnale nousi toisaalta tieteelisen ja / tai 
asiantuntijatiedon arvostus ja sen tärkeys osana faktoi-
hin perustuvaa ja puolueetonta ilmastolain valmistelua. 
Myös tiedon luotetavuus ja selkeys on tärkeä osa tätä 
kokonaisuuta. Kansalaisosalistumista ei toisaalta 
pidety aina toivotavana tai vältämätömänä ilmasto-
politiikan osana, vaan edustukselinen demokraatinen 
järjestelmä katsotiin riitäväksi.   

Kansalaisosallistumisen muodot: Digitaalisesta 
ei-digitaaliseen ja niiden yhdistelmään 

Vastauksissa tulivat esiin sekä digitaaliset etä ei-digi-
taaliset kansalaisosalistumisen muodot, joita voitaisiin 
käytää ilmastosuunnitelmien työstämiseen. Vastaajat 
esitivät näitä osalistumiskeinoja sekä ilmastosuunni-
telmien valmisteluun ja toteutamiseen etä ilmastopo-
liitisista asioista tiedotamiseen. 

Digitaalisista osalistumiskeinoista vastauksissa mai-
nitiin mm. verkokyselyt, avoimet verkokuulemiset, 
webinaarit, luonnosten kommentointi verkossa, lausun-
tokierroksiin osalistuminen, mahdolisuus suoraan 
vuoropuheluun lainvalmistelijoiden kanssa ja lainval-
mistelun seuraaminen paikan päälä. Osalistujat esiti-
vät myös yksityiskohtaisia ehdotuksia digitaalisen osal-
listumisen toteutamiseksi, kuten esimerkiksi seuraa-
vissa vastauksissa: 

”Matalan kynnyksen verkopalvelu, jossa voi tutustua suun-
nitelmiin ja ilmaista mielipiteensä niistä. Palveluun pitäisi 
liityä palautejärjestelmä, joka käytäisi vaika sisälönana-
lyysiä kommentien sisälön analysointiin ja tunnistaisi sisäl-
löistä nousevat huolen aiheet, joista luokitelen ja klusteroiden 
tekisi yhteenvedon. Yhteenvetopalaute pitäisi myös kohtuuli-
sela aikataulula viestiä yleisöle, jota se kokisi mielipiteensä 
tuleen noteeratuksi.” 
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Miten kansalaisten tulisi saada vaikuttaa 
ilmastosuunnitelmiin tai niiden toteutukseen? N=188 
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Digitaalisesti Tiet./Asiant.tieto Ei-digitaalisesti Luot./Puol./ Ei kansalais-
Selkeä tieto osallistumista 

Kuvio 1  Yleisimmät kategoriat osallistujien vastauksissa kysymykseen 1 1 : Miten kansalaisten tulisi saada 
vaikuttaa ilmastosuunnitelmiin tai niiden toteutukseen? Ilmastopoliittinen-kategoria tarkoittaa vastauksia, 
joissa esitettiin ilmastopoliittisia kannanottoja  

”Ilmastosuunnitelmien luonnokset voisi esitelä samansisäl-
töisissä webinaareissa, joita voisi seurata henkilökohtaiselta 
näytöltä, tai jos selaista ei ole, niin webinaareja voisi kerään-
tyä seuraamaan kunnantalole tai muuhun vastaavaan julki-
seen tilaan. Webinaareissa tulisi ola mahdolisuus esitää 
kysymyksiä ja jätää kirjalisesti mielipiteensä.” 

Ei-digitaalisista osalistumiskeinoista mainitiin mm. 
kyselyt, puhelinhaastatelut sekä kuulemiset paikali-
sesti kuten kirjastoissa, kouluissa ja kansalaisjärjestöjen 
kauta, kuten esimerkiksi seuraavissa vastauksissa: 

”Vaikutusmahdolisuuksia eri tasoila: kunta, maakunta, 
kansaliset suunnitelmat. Digitaalisia alustoja muta myös 
keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, erityishuomio nuoriin, 
etä saadaan heidän äänensä mukaan. Erityisesti kuntata-
sola paikalisila asukaila suuri merkitys suunnitelmien 

toteutamiseen, paikalistietämyksen hyödyntäminen suun-
nitelmien laadinnassa ja toteutuksessa on tärkeää.” 

”Vanhan lain pohjalta, etä luonnoksiin saa tutustua digitaa-
lisesti ja paperisessa muodossa (esim. kirjastoissa). Kansalais-
ten tulee saada esitää oma mielipiteensä samala tavala. 
Kansalaisten mielipiteitä voisi siten käytää kuten tätä kyse-
lyä, tehdä koosteen ja antaa virkamiehile jne. tiedoksi, etä 
mikä asia on pinnala. Vaikutamismahdolisuus lisää myös 
ilmastotöiden houkutelevuuta kansalaisissa.” 

Kansalaisosallistumisen rooli: 
Ideoiden ja tiedon lähde 

Vastaajat ymmärsivät kansalaisosalistumisen monela 
tavala: osalistumiseksi lainvalmisteluun ja ilmastopo-
liitisten toimien toteutamiseen sekä osalistumiseksi 
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ruohonjuuritasola ja vapaaehtoistoimin ”ilmastotalkoi-
siin”. Vastaajat näkivät kansalaisosalistumisen roolin 
ilmastosuunnitelmien valmistelussa pääsääntöisesti 
neuvoa-antavana uusien ideoiden ja tiedon lähteenä 
lainvalmistelijoile:  

”Ruohonjuuritason kokemusten ja huolien kuuleminen on 
arvokas tiedonlähde, joka tulee tunnistaa kansalisia ilmas-
tosuunnitelmia laatiessa.” 

Vastauksissa tuotiin kuitenkin esiin myös mahdoli-
suuta vaikutaa ilmastosuunnitelmiin sitovan kansa-
näänestyksen kauta. Osalistavan ja suoran demokratian 
välimuotona esitetiin kansalaisraatia tai kansalaispa-
neelia, joka voisi keskustela ja äänestää tärkeimmistä 
ilmastopoliitista toimista. Raadin mielipide otetaisiin 
huomioon toimien valmistelussa ja niistä päätetäessä 
(Kts. myös analyysin tulokset kansalaisraatiin liityvään 
kysymykseen). 

Vastausten perusteela kansalaisile ei ole aina selvää, 
mikä rooli kansalaisosalistumisela olisi ilmastotoimien 
valmistelussa ja toteutamisessa. Osa vastaajista 
ymmärsi kansalaisosalistumisen tarkoitavan, etä kan-
salaisila olisi päätöksenteko-oikeus ilmastopoliitisiin 
toimiin. Päätöksenteko-oikeus heräti huolta joissakin 
vastauksissa, koska kansalaisila ei koetu olevan tar-
peeksi valmiuksia, kuten tietoa, valveutuneisiin päätök-
siin ilmastotoimista. 

”Kansalaisten ei tulisi päästä vaikutamaan toimien ja sitä 
kauta niiden vaikutusten laajuuteen, muta toimien ja rat-
kaisujen muotoihin kylä. Eli tieteen ja tutkimusten perus-
teela havaitut muutokset pitää toteutaa niiden tarvitse-
massa laajuudessa ja siihen kansalaisten omien mielipiteiden 
ei tule päästä vaikutamaan.” 

Osa vastaajista koki kansalaisosalistumisen mielek-
kääksi vain tärkeimpien ilmastopoliitisten toimien 
yhteydessä. Tärkeänä osalistumismahdolisuutena mai-
nitiin myös vaikutaminen ilmastokysymyksiin kansa-
laisjärjestöjen kauta. 

Kansalaisosallistuminen yhdenvertaistavana tekijänä 
Kansalaisosalistumisen nähtiin tuovan yhdenvertai-
suuta lisääviä vaikutamismahdolisuuksia kansalaisile. 

”Eri ihmisryhmien, kuten lasten ja nuorten, vammaisten hen-
kilöiden ja alkuperäiskansa saamelaisten, osalistumismah-

dolisuuksiin tulee kiinnitää erityistä huomiota ja heidän 
mahdolisuutensa vaikutaa toimenpiteisiin tulee varmistaa 
sukupuolten tasa-arvo kaikessa osalistumisessa huomioiden. 
Erityisesti yksilöt ja ryhmät, joiden elämään ilmastokriisi ja 
ilmastotoimet vaikutavat merkitävälä tavala, tulee otaa 
mukaan ilmastotoimien suunniteluun, toimeenpanoon, seu-
rantaan ja arviointiin. Ymmärretävää ja saavutetavaa tie-
donsaantia ilmastoasioista tulee edistää, jota kansalaiset 
voivat vaikutaa ilmastotoimiin.” 

Vastaajat myös kokivat, etä osalistuminen ja vaikut-
tamismahdolisuudet voivat sitoutaa kansalaiset ilmas-
topoliitisten toimien toteutamiseen. 

Toisaalta vastauksissa tuli esiin myös huoli kansalais-
osalistumisen mahdolisista kielteisistä puolista: mieli-
piteiden kärjistymisestä, tunteiden korostumisessa kes-
kusteluissa faktatiedon sijaan, epätasa-arvoisista vaiku-
tusmahdolisuuksista ja ”näennäisistä osalistumismah-
dolisuuksista”: 

”Kansalaisten osalistuminen ja osalistaminen on siis kaksi-
jakoinen asia: näennäisosalistaminen on ajanhukaa ja 
rapautaa uskoa lainsäätäjään, joten osalistumisela tulisi 
ola todelista vaikutusta. Osalistuminen ei kuitenkaan saisi 
ola kilpahuutoa, ja päästövähennysten raamien ei tulisi ola 
osalistujien päätetävissä.” 

Tehokasta tiedotamista  ilmastotoimien valmistelun 
eri vaiheissa toivotiin sekä digitaalisessa etä ei-digitaa-
lisessa muodossa ja perinteisessä ja sosiaalisessa medi-
assa. Vastauksissa todetiin, eteivät pelkät osalistumis-
mahdolisuudet riitä, vaan kansalaiset tarvitsevat myös 
tietoa ilmastopoliitisista toimista ja niihin liityvistä 
tärkeistä aiheista. 

Asiantuntijatiedolla tärkeä rooli ilmastopolitiikassa 
Vastaajat korostivat tieteelisen ja/tai asiantuntijatiedon 
roolin tärkeytä ilmastopoliitisten toimien perustana. 
Osa vastaajista koki tieteelisen/asiantuntijatiedon 
soveltamisen ilmastosuunnitelmiin ensisijaisen tär-
keänä ja tärkeämpänä kuin kansalaisosalistumisen. Toi-
saalta vastauksissa tuli myös esiin, etei tieteelisen/asi-
antuntijatiedon ja kansalaisosalistumisen tarvitse vält-
tämätä ola toisiaan poissulkevia elementejä. Vastaa-
jien mukaan ilmastopoliitisten toimien suunnitelussa 
voidaan antaa kansalaisile ajankohtaista tieteelistä/asi-
antuntijatietoa, joka toimii kansalaisosalistumisen 
pohjana. 
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”Mielestäni parasta olisi, jos asiantuntijat laatisivat ehdotuk-
set ja niiden pääperiaateet tieteeliseen tietoon perustuen. 
Kansalaiset voisivat vaikutaa puolestaan suunnitelmien 
yksityiskohtiin mm. vastaamala mm. verkokyselyihin.” 

Kansalaiset kaipaavat luotettavan ja selkeää tietoa 
Vastauksissa korostetiin luotetavan/puolueetoman 
tiedon ja selkokielisen/selkeän tiedon tärkeytä. Osalis-
tujat toivoivat, etä ilmastopolitiika perustuisi luotet-
tavaan ja puolueetomaan tietoon ja etä kansalaiset pää-
sisivät helposti käsiksi tähän tietoon. Vastauksissa toi-
votiin konkreetista tietoa ilmastolaista ja ilmastopo-
liitisista toimista: esimerkiksi siitä, miten toimet vai-
kutavat kansalaisiin, yrityksiin ja valtioon sekä mitä 
toimet maksavat. Tiedon toivotiin olevan myös mah-
dolisimman selkeää/selkokielistä. Vastaajat eivät eritel-
leet, tarkoitavatko he selkokielisyydelä esteetömyytä 
vai selkeää, yleistajuista kieltä, jossa on mahdolisim-
man vähän epäselvää terminologiaa. 

”Kansalaisile tulisi ola verkossa saatavana selkokielinen tii-
vistelmä ilmastosuunnitelmista, jossa on suorat linkit yksi-
tyiskohtaisempiin julkisiin dokumenteihin. Tiivistelmässä 
tulisi ilmoitaa, mihin asioihin liityvään päätöksentekoon 
voidaan vaikutaa. Tiivistelmässä täytyy ola korostetuna 
konkreetiset muutokset lainsäädännössä.” 

Ei kansalaisosallistumista 
Osa vastaajista koki, etei kansalaisten tarvitse osalistua 
ilmastosuunnitelmien tekemiseen. Tätä näkemystä 
perusteltiin mm. edustukselisen demokratian raken-
teela: kansalaiset äänestävät kansanedustajat eduskun-
taan, ja kansanedustajien tulee siten hoitaa ilmastopo-
liitisten toimien suunnitelu ja valmistelu. Näkemystä 
perusteltiin myös ilmastoasioiden monimutkaisuudela: 
vastauksissa epäiltiin, etei kansalaisila ole riitävästi 
tietoa ilmastoasioista eikä heidän osalistumisestaan voi 
siksi ola hyötyä. Kansalaisosalistumisen koetiin myös 
monimutkaistavan ja hidastavan päätöksentekoa: 

”Ilmastopäätöksissä tulee tehdä päätökset parhaan olemassa-
olevan tieteelisen tiedon perusteela. Kansalaisten mielipiteet 
vesitävät pakoliset ympäristön kannalta tarpeeliset toimen-
piteet.” 

”Ilmastosuunnitelmien laatiminen tulisi ola tieteelisten asian-
tuntijoiden vastuula. Päätöksistä tulisi informoida kansalai-
sile mahdolisimman avoimesti ja tehokaasti. Koska ilmas-

tonmuutoksen hilinnän kanssa on huutava kiire, ei ole aikaa  
antaa päätösvaltaa näistä asioista kaikile kansalaisile.” 

Suositukset 
Tulosten perusteela esitämme seuraavat suositukset: 
•  Jos kansalaisosalistumista käytetään ilmastosuunni-

telmien valmistelussa, osalistumiseen olisi hyvä tar-
jota monipuoliset mahdolisuudet sekä digitaalisesti 
etä ei-digitaalisesti. Kansalaisten vastauksissa esitetyt 
verkokuulemiset ja luonnosten kommentointi ver-
kossa voivat ola hyviä keinoja osalistaa kansalaisia. 

•  Osalistumisen yhdenvertaisuuden varmistamiseksi 
digitaalisten keinojen lisäksi olisi hyvä järjestää ei-di-
gitaalisia osalistumiskeinoja soveltavia, esteetömiä 
tilaisuuksia mahdolisimman katavasti eri puolila 
maata. Näissä voitaisiin tehdä yhteistyötä oppilaitos-
ten, kirjastojen, kuntien ja järjestöjen kanssa. 

•  Kansalaisosalistuminen voi tapahtua ilmastosuunni-
telmien valmistelemisen ja toteutamisen eri vai-
heissa. Ihanteelista olisi, etä kansalaisila olisi mah-
dolisuus osalistumiseen politiikatoimien elinkaa-
ren ajan valmistelusta toteutamiseen ja arviointiin. 

•  Digitaalisessa osalistumisessa voidaan käytää moni-
puolisia keinoja ideoiden joukoistamisesta luonnos-
ten reaaliaikaiseen kommentointiin. 

•  Ei-digitaalisesssa osalistumisessa voivat toimia mm. 
työpajat, paikaliskuulemiset ja puhelinhaastatelut. 

•  Kansalaisosalistumisen yhteydessä tulee varmistaa tie-
teelisen/asiantuntijatiedon saatavuus. Osalistumis-
mahdolisuuksien yhteydessä tulee viestiä selkeästi,  
mihin tietoon ilmastotoimien suunnitelu perustuu ja  
mitä vaihtoehtoisia toimia voitaisiin harkita. 

•  Osalistumismahdolisuuksien tiedotamisessa on tär-
keää keskityä viestinnän selkeyteen ja ymmärretä-
vyyteen. On myös selkeästi viestitävä, miksi osalistu-
mismahdolisuuksia tarjotaan ja miten kansalaisosal-
listuminen voi vaikutaa. 

3.1.2. Kansalaisosallistuminen  
lainvalmistelun eri vaiheissa  

missä vaiheessa osallistumisen pitäisi olla 
mahdollista? (kuvio 2) 

Analyysin tulokset 
Kansalaisosalistuminen nähtiin tarpeeliseksi lainvalmis-
telun eri vaiheissa suunnitelusta luonnosteluun, luonnok-
sen kommentointiin ja ilmastotoimien toteutamiseen. 
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Osalistumismahdolisuuksien tärkeyden lisäksi vas-
taajat korostivat osalistumisen laatua. Korkealaatuinen 
osalistuminen syntyy mielekäästä ja merkitykseli-
sestä osalistumisesta. Osalistumisen on vastaajien mie-
lestä oltava oikeasti merkitykselistä, ”ei vain muodon 
vuoksi” osalistumista. Vastaajat näkivät erityisesti alku-
vaiheen osalistumisen tärkeänä. Vastaajat esitivät 
myös, etä kansalaisosalistumisen muodot voisivat 
vaihdela eri vaiheissa. 

Kansalaisosallistumista ilmastotoimien 
suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin 

Vastauksissa toivotiin kansalaisosalistumisen mahdol-
listamista kaikissa lainvalmistelun vaiheissa alusta lop-
puun: suunnitelusta toimeenpanoon ja päätösten seu-
rantaan sekä arviointiin. Osalistumismahdolisuuksien 
lisäksi kansalaiset korostivat osalistumisen laatua: 
Osalistumisen on oltava oikeasti merkitykselistä, ”ei 
vain muodon vuoksi” osalistumista, kuten seuraavista 
vastauksista käy ilmi: 

Missä vaiheessa osallistumisen tulisi olla mahdollista? N=184 
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Kuvio 2  Yleisimmät vastauskategoriat vastauksissa kysymykseen kansalaisosallistumisesta 
ilmastolakiprosessin eri vaiheissa  
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”Ehdotomasti kaikissa vaiheissa. Suunniteluvaiheessa koke-
musten ja näkemysten kuuleminen. Valmistelu- ja toteutus-
vaiheissa varmistetava, etä päätösten implementointi vas-
taa varmasti suunniteluvaiheessa esiin nousseisiin ongelmiin
ja huoliin. Aito osalisuus syntyy ainoastaan selaisten osalis-
tumismahdolisuuksien kauta, jotka kataa kaiki päätök-
senteon vaiheet.” 

”Kaikissa vaiheissa, joissa osalistuminen on oikeasti hyödyl-
listä suunnitelmien ja toimien kannalta. Osalistamista ei 
kannata tehdä vain ”muodon vuoksi”.” 

”Kaikissa vaiheissa. Jos osalistumista rajoitetaan vain alku-
vaiheeseen, siloin asiat eivät vältämätä hahmotu riitävän 
konkreetisela tasola.” 

Alkuvaiheen osallistuminen tärkeää 
Vastauksissa toivotiin myös erityisesti osalistumis-
mahdolisuuksia lainvalmistelun alkuvaiheessa, kun 
politiikatoimia vasta suunnitelaan. Näissä vastauk-
sissa korostetiin kansalaisosalistumisen tärkeytä 
alkuvaiheessa muun muassa siksi, etä kansalaiset saisi-
vat todelisen mahdolisuuden vaikutaa ja etä heidän 
osalistumiselaan olisi varmasti merkitystä. Nämä sei-
kat lisäisivät osalistumismotivaatiota. 

”Jokaisessa vaiheessa, muta etenkin mahdolisimman var-
haisessa vaiheessa, siloin osalistumismotivaatio on kor-
keimmilaan, koska ajatelaan, etä vielä on mahdolisuus 
vaikutaa.” 

”Suunniteluvaiheessa, jota kansalaisile syntyy tunne siitä, 
etä he oikeasti voivat ola mukana ja vaikutaa. Päätöksente-
ossa toki kuunneltava aina ilmastoasiantuntijoita ja tutki-
joita, muta kansalaiset eivät suostu ilmastotoimiin jos heilä 
ei ole motivaatiota tai uskoa asiaan.” 

Vastaajat toivat esiin vaihtoehdon, jossa kansalais-
osalistumisen muodot voisivat vaihdela eri vaiheissa. 
Vastaajat eivät myöskään vältämätä odota osalistu-
mismahdolisuuta koko prosessin ajalta. Sen sijaan 
mahdolisuus seurata prosessia ja saada tietoa lainval-
mistelun etenemisestä voi ola vastaajien mielestä riitä-
vää. 

Vastauksissa toivotiin myös avointa, läpinäkyvää ja 
selkeää viestintää lainvalmisteluprosessista. Vastauk-
sissa korostetiin asiantuntijatiedon tärkeytä kansalais-
osalistumisen rinnala. 

 

3.1.3. Yhdenvertaisen osallistumisen 
turvaaminen  

miten mielestäsi voitaisiin varmistaa kaikille 
mahdollisuus osallistua ilmastolaissa määri-
teltyjen ilmastosuunnitelmien suunnitte-
luun iästä, koulutuksesta, ammatista tai 
asuinpaikasta riippumatta? (kuviot 3 ja 4) 

Analyysin tulokset 
Tehokas, monikanavainen ja katava viestintä osalistu-
mismahdolisuuksista oli vastaajien mielestä eritäin 
tärkeää yhdenvertaisen osalistumisen turvaamiseksi. 
Tehokaan viestinnän tavoiteeksi määrityi vastauk-
sissa kaksi seikaa: kansalaisten tietoisuuden kasvata-
minen osalistumismahdolisuuksista ja tarjotujen vai-
kutuskanavat ovat mahdolisimman monen saavuteta-
vissa. Vastauksissa esitetiin yhteistyötä paikalisesti eri 
toimijoiden, kuten kuntien, kirjastojen, postien ja kou-
lujen kanssa osalistumismahdolisuuksien järjestämi-
sessä. Vastausten mukaan viestinnän tulisi ola yhdis-
telmä digitaalisia ja ei-digitaalisia keinoja. Viestinnän 
tulisi myös ola mahdolisimman selkokielistä, läpinäky-
vää ja avointa. Nuorten, lasten ja opiskelijoiden osalis-
tumisen koetiin vastauksissa erityisen tärkeäksi, koska 
ilmastopoliitiset toimet vaikutavat erityisesti heidän 
tulevaisuuteensa. Osalistumiskanavat tulisi vastausten 
mukaan tarjota mahdolisimman monela kielelä, 
samoin osalistumismahdolisuuksista tiedotaminen. 
Monikielisyys nähtiin tärkeänä tekijänä yhdenvertaisten 
osalistumismahdolisuuksien varmistamiseksi. 

Tehokas viestintä: monipuoliset kanavat ja muodot 
Tehokaan viestinnän rooli yhdenvertaisten kansalaisosal-
listumismahdolisuuksien luomisessa korostui vastauk-
sissa. Tehokaan viestinnän tavoiteeksi määrityi vastauk-
sissa kaksi asiaa: se, etä kansalaiset tietävät mahdolisuuk-
sistaan osalistua ilmastolain valmisteluun ja etä he pysty-
vät osalistumaan tarjotujen vaikutuskanavien kauta. 

Tehokas viestintä tarkoiti vastauksissa monipuolis-
ten digitaalisten ja ei-digitaalisten tiedotuskanavien ja 
osalistumismahdolisuuksien käytöä, kuten perinteistä 
uutismediaa, sosiaalista mediaa, sähköpostia, webinaa-
rien järjestämistä ja lehdistötiedoteiden lähetämistä. 
Vastauksissa ehdotetiin tiedotamista sidosryhmien 
kauta, kansalaisten tavoitamista mm. paikalisesti pos-
tin, koulujen ja kirjastojen kauta ja tapahtumien järjes-
tämistä paikalisesti. 
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Miten mielestäsi voitaisiin varmistaa kaikille mahdollisuus 
osallistua ilmastolaissa määriteltyjen ilmastosuunnitelmien 

suunnitteluun iästä, koulutuksesta, ammatista tai 
asuinpaikasta riippumatta? N=179 

Kuvio 3  Yleisimmät kategoriat vastauksissa kysymykseen yhdenvertaisen kansalaisosallistumisen  
turvaamisesta ilmastolain valmistelemisen eri vaiheissa  

”Tilaisuuksien järjestämisen lisäksi on panostetava viestin-
tään, jota päivälehdistä, somesta, katukuvasta ja muualta 
saadaan ohjatua ihmiset kommentoimaan ilmastolakia. Ani-
harva selailee lausuntopalvelua säännölisesti bongaten tule-
via suunnitelmia.” 

”Toistan: suurin mahdolisuuden karsija on, etä tieto kom-
mentoitavista suunnitelmista ei tavoita ihmisiä. Jos se tavoit-
taa, ja kommentointiväylä osoitetaan, peli on jo aikalaila 
voitetu. Varmin tapa on informaatioposti jokaiseen kotiin. 
Toiseksi varmin on luoda uutisten yhteyteen käytäntö: ”Ja 
seuraavaksi valtioneuvoston, -ministeriön tiedote...” siitä 
voisi tula helposti uusi normaali kuten uutisten yhteydessä 
olevasta säätiedoituksesta. Jos tölötimestä kuuluisi: ”minis-
teriön tiedoite kansalaiskuulemisesta...jne. niin luulisi tuon 
olevan herätävä tieto.” 

”Osalistumismahdolisuudesta kannataisi tiedotaa tavalista  
julkisen halinnon tiedotusta räväkämmin ja laajemminö kan-
nataa otaa mukaan some, paikalismediat ja paikat, joissa  
ihmiset arjessaan hengaavat. Siis esim kauppakeskukset, pubit,  
torit. Sometiedotuksessa esim koronasta on tiedotetu yhteis-
työssä someammatilaisten kanssa, mikä on olut hyvä strategia  
verratuna siihen, etä julkinen halinto tuotaisi itse sisältöä.” 

Monimediaisuus 
Myös tiedotamisen muodon tärkeys tuli vastauksissa 
esiin. Perinteisen kirjalisen tiedotamisen lisäksi tietoa 
tulisi havainnolistaa visuaalisesti mm. infografikoin 
sekä monimediaisesti käytäen mm. digitaalisia keinoja, 
videota ja ääntä. Yhdenvertaisiin osalistumismahdoli-
suuksiin kuuluvat vastausten mukaan myös teknisten 
alustojen ja sovelusten käytäjäystävälisyys. 
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Miten mielestäsi voitaisiin varmistaa kaikille 
mahdollisuus osallistua ilmastolaissa määriteltyjen 

ilmastosuunnitelmien suunnitteluun iästä, koulutuksesta, 
ammatista tai asuinpaikasta riippumatta? N=179 
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Kuvio 4  Yleisimmät kategoriat vastauksissa kysymykseen yhdenvertaisen kansalaisosallistumisen 
turvaamisesta ilmastolain valmistelemisen eri vaiheissa  

”Koronatiedotuksesta voisi otaa malia. Informaatiota pitää 
tarjota sekä kirjalisessa muodossa, etä myöskin visuaalisesti 
kuvien/käsitekartojen/aikajanojen kauta havainnolistet-
tuna, sekä video/audio-muodossa. Ei kuivakaa ja vaikeas-
tiymmärretävää kapulakieltä, vaan info lyhyesti ja ytimek-
käästi etä on helppo lukea ja ymmärtää sisältö, ja vaika 
lisänä mahdolisuus tutustua aiheeseen pidemmin ( ja edeleen 
selkeästi); netissä esim. painamala ”lue lisää”-nappia, 
muissa kanavissa kerrotuna mistä löytää lisää infoa. Kaiken 
informaation ja suunnitelmien pitää löytyä selkeästi yhdestä 
osoiteesta.” 

”Sekä tiedon löytäminen, etä osalistumismahdolisuuden 
käytäminen pitää ola helppoa ja yksinkertaista. Käytäjäko-
kemuksia kannataa kyselä myös pitkin matkaa ja tehdä pal-
velumuotoilua jatkossakin. Hyvinä esimerkeinä tulee mie-
leen Koronavilkun lataamisen ja käytön helppous ja korona-
tiedotussivun selkeys paikalisele tasole vievine linkeineen.” 

Saavutettavuus, selkokielisyys, 
läpinäkyvyys ja avoimuus 

Vastauksissa toivotiin, etä  osalistumismahdoli-
suuksien tiedotamisessa ja itse osalistumismahdoli-
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3 Kansalaisosallistuminen 

suuksissa turvataisiin saavutetavuus ja etä niissä 
käytetäisiin mahdolisimman selkeää kieltä. Vastauk-
sissa heijastui huoli siitä, etä ilmastoasiat voivat näyt-
täytyä kansalaisten näkökulmasta monimutkaisina ja 
vaikeaselkoisina. Tämä voi heikentää motivaatiota 
osalistua. 

”Viesti tulee muotoila siten, etä tämä on tärkeää ja kosket-
taa kaikien arkea. Viestinnässä tulee huomioida selkokieli-
syys, jossa voidaan hyödyntää (kotimaisten) kielten osaajia. 
Samoin viestinnässä tulee keskityä konkreetisiin asioihin, 
jota myös ilmastoasioista ei niin perilä olevat kokevat osal-
listumisen mielekääksi.” 

”Ilmastotoimien osalisuuden suunnitelussa pitäisi jatkossa 
panostaa nykyistä huomatavasti enemmän siihen, etä 
ilmastotoimien kommentointi on mahdolista monenlaisila 
pohjatiedoila. Päätösten ja ehdotusten taustoitavan tiedon 
tulee ola selkeää ja helposti ymmärretävää. Tämä on hel-
pompi varmistaa, kun osalisuus kytketään ilmastolaila 
osaksi kaikea ilmastotoimien valmistelua.” 

Vastauksissa toivotiin myös läpinäkyvyytä kansalai-
sosalistumisela kerätyn tiedon prosessointiin. Läpinä-
kyvyys varmistaisi, etä kansalaisosalistuminen otetaan 
huomioon ilmastotoimien suunnitelussa ja etä päätä-
jät reagoivat siihen perustelen päätöksensä. 

”On varmistetava ja näytetävä konkreetisesti, etä kansa-
laisilta saadut mielipiteet ja kysymykset on käsitelty ja kan-
nanotot ymmärretävästi perusteltu.” 

”Osalistuminen tulisi porrastaa siten etä kulku portaalta 
toisele (yksilö> kyläyhteisö tai vastaava> kunta> valtio ) olisi 
avointa ja informaatio selkeää, toistuvaa, kunnola esilä ole-
vaa.” 

Paikallinen osallistuminen ja 
yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Vastauksissa esitetiin yhteistyötä paikalisesti eri toi-
mijoiden, kuten kuntien, kirjastojen, postien ja koulu-
jen kanssa osalistumismahdolisuuksien järjestämi-
sessä. Paikalisosalistumisen koetiin tavoitavan kan-
salaiset katavammin kuin mahdolisesti etäiseksi jää-
vät valtakunnaliset vaikutuskanavat. Vastauksissa 
ehdotetiin muun muassa kansalaisosalistumisen jär-
jestämistä kuntien kauta esimerkiksi paikalisissa työ-
pajoissa. 

”Kunnat voisivat ola vastuussa kansalaisten mielipiteiden 
keräämisestä. Siten tavoitetaisiin kaiki kansalaiset, joila 
on kotikunta, yhdenvertaisesti.” 

”Myös työpaikojen ja erilaisten laitosten (koulut, hoitolaitok-
set jne...) kauta tiedon levitäminen ja vaikutamismahdoli-
suuksien tarjoaminen, esim. työ- tai opiskeluajasta varatu 
aikaa kyselyihin vastaamiseen. Pitää kuitenkin muistaa, etei 
kaiki ihmiset ole minkään työpaikayhteisön tai laitoksen pii-
rissä, ja huolehtia muista tiedotuskanavista yhtä laila.” 

”Kuntakohtaiset workshopit, kommentitaulut todelisuudessa 
ja internetissä ( ja miten tämä kaiki tieto datamainataan laa-
dulisiin tilastoihin, avainsanat jotka korostuvat on nostetava 
esile julkiseen keskusteluun osana ”digidemokratiaa”).” 

”Yksilöitä kiinnostaa paikalinen konteksti. Kunnat pitää vel-
voitaa ilmastostrategian laatimiseen ja velvoitaa osalista-
maan kuntalaiset sen toteutamiseen.” 

Erityisryhmät: Nuoret, lapset ja opiskelijat 
Nuorten, lasten ja opiskelijoiden osalistumisen koetiin 
vastauksissa erityisen tärkeäksi, koska ilmastopoliitiset 
toimet vaikutavat erityisesti heidän tulevaisuuteensa. 
Vastauksissa toivotiin toimenpiteitä nuorten, lasten ja 
opiskelijoiden tavoitamiseksi. 

”Kaikien tasa-arvoinen mahdolisuus osalistumiseen on taat-
tava, muta tässä voidaan perustelusti soveltaa myös ”koroste-
taan niiden näkemyksiä joita päätökset kosketavat” -periaa-
teta, eli kohdentaa viestintää etenkin nuorile (somen ja oppi-
laitosten hyödyntäminen). On selvää, etä pelkä tiedon saata-
vila oleminen ei riitä, jos osalistujiksi halutaan laaja ja hetero-
geeninen jouko suomalaisia. Kuntia voidaan varmasti hyö-
dyntää alueelisen tasa-arvon toteutamiseksi ja ehkäpä 
ammatiliitoja eri ammatiryhmien saavutamiseksi?” 

”Ilmastotoimet liityvät vahvasti tulevaisuuteen. Lasten ja 
nuorten mahdolisuus osalistua tulee taata. Kenties voitaisiin 
järjestää ilmastolakiin liityviä työpajoja ja kuulemisia ja 
myös tiedotaa vaikutamismahdolisuuksista ahkerasti kou-
lujen ja varhaiskasvatuksen suuntaan.” 

Monikielisyys luo yhdenvertaisia 
osallistumismahdollisuuksia 

Osalistumiskanavat tulisi vastausten mukaan tarjota 
mahdolisimman monela kielelä, samoin osalistumis-
mahdolisuuksista tiedotaminen. Monikielisyys nähtiin 

17 



3 Kansalaisosallistuminen 

vastauksissa tärkeänä seikana yhdenvertaisten osalis-
tumismahdolisuuksien varmistamiseksi. 

”Osalistumisen pitää ola mahdolista eri kielilä, jota myös 
kielivähemmistöihin kuuluvat voivat ilmaista näkemyksiää
ilmastotoimista.” 

Suositukset 
•  Tehokas viestintä. Kansalaisten osalistumismahdol

lisuuksista on tiedotetava tehokaasti. Viestinnän 
toteutamisessa on huomioitava mahdolisimman 
monipuoliset viestintäkanavat perinteisestä mediasta
sosiaaliseen mediaan ja valtakunnalisesta tiedotami
sesta kansalaisten tavoitamiseen paikalisesti. 

•  Selkokielisyys. Sekä viestinnässä etä kansalaisosal-
listumiskanavissa tulee keskityä selkeäkielisyyteen. 
Ilmastopolitiika ja ilmastotoimet voivat ola vaikea-
selkoisia asioita, ja yhdenvertaisten osalistumismah-
dolisuuksien turvaamiseksi avainkäsiteet tulee mää-
ritelä selkeästi. 

•  Yhteistyö paikalisesti ja valtakunnalisesti. Sekä 
kansalaisosalistumisen toteutamisessa etä tiedota-
misessa kannataa tehdä yhteistyötä paikalisesti kou-
lujen, kirjastojen ja muiden paikalistoimijoiden 
kanssa ja valtakunnalisesti mm. järjestöjen ja sidos-
ryhmien kanssa. Näin tieto osalistumismahdolisuuk
sista leviää mahdolisimman laajale ja osalistumiska
navat ovat mahdolisimman monen ulotuvila. 

•  Yhteistyö jo suunniteluvaiheessa. Kansalaisosalis
tumismahdolisuuksia suunnitelemaan voitaisiin 
perustaa työ/ohjausryhmä, johon kuuluisi, mm. ylei-
sen kirjastolaitoksen, kuntien, sidosryhmien, järjestö
jen ja koululaitoksen edustajia. 

•  Monikielisyys. Sekä tiedotamisessa etä osalistumi
sessa on lisätävä osalistumismahdolisuuksia moni-
kielisyydelä. 

n 
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-

-
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-
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3.1.4. Erityisryhmien 
osallistumismahdollisuuksien turvaaminen 

kuinka osallistuminen voitaisiin turvata 
erityisryhmille, kuten lapsille, v ammaisille 
ja ikääntyneille? (kuvio 5) 

Analyysin tulokset 
Erityisryhmien osalistumisen mahdolistamiseksi vas-
tauksissa esitetiin osalistumisväylien mukautamista  
osalistujien valmiuksiin. Osalistuminen pitäisi myös  

jalkautaa kansalaisten omaan toimintaympäristöön,  
niin sanotuksi ”lähiosalistumiseksi.” Esimerkiksi las-
ten osalistamiseksi esitetiin osalistumismahdoli-
suuksien viemistä päiväkoteihin ja kouluihin yhteis-
työssä opetajien kanssa. Ikääntyneiden osalistami-
seksi ehdotetiin tilaisuuksia, kyselyitä ja haastate-
luita kirjastoissa ja hoitokodeissa. Osalistumisen tulisi  
ola yhdistelmä selkokielisiä ja saavutetavia digitaali-
sia ja ei-digitaalisia keinoja, jota osalistuminen olisi  
mahdolisimman monen ulotuvila. Lähiosalistumi-
sen mahdolistamiseksi tarvitaan monen yhteiskunnal-
lisen toimijan, kuten kuntien, kirjastojen, koulujen ja  
järjestöjen yhteistyötä, jonka tarveta vastaajat korosti-
vat. Vastauksissa korostetiin myös koulutuksen tärke-
ytä ilmastotiedon ja kansalaisten valmiuksien kehitä-
misessä. Vastauksissa ehdotetiin ilmastoasioiden  
sisälytämistä eri koulutusasteiden opetussuunnitel-
maan sekä kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjon-
taan. Kiinnostavaa kylä, vastauksista nousi kaksi vas-
takaista kantaa lasten osalistumiseen. Osa vastaajista  
koki lasten osalistumisen eritäin tärkeäksi, koska  
ilmastotoimet kosketavat erityisesti heidän tulevai-
suutaan. Osa vastaajista puolestaan näki, etei lasten  
osalistaminen ole mielekästä, koska lapset ovat liian  
nuoria ymmärtämään monimutkaisia ja laajoja ilmas-
tokokonaisuuksia. 

Lähiosallistuminen 
Vastauksissa korostui hajautetun, paikalisen ja osalis-
tujien valmiuksiin soveletujen osalistumiskeinojen 
käytö erityisryhmien, kuten lasten, vammaisten ja 
ikääntyneiden osalistumismahdolisuuksien turvaami-
seksi. Osalistumista ehdotetiin tuotavaksi osalistujien 
lähele: päiväkoteihin, kouluihin, kauppakeskuksiin, 
hoitolaitoksiin ja kirjastoihin. Tälaisessa lähiosalistu-
misessa osalistumiskeinot on räätälöity osalistujien 
valmiuksiin sopivaksi. 

”Käytetään eri ryhmile luontaisia viestintämuotoja: päivä-
koti, koulu, kerhot, palvelutalot ym. Tieto pitää ola kyseisele 
ryhmäle ymmärretävässä muodossa ja vaikutustapa sopiva, 
esim. sadutus, piirtäminen, haastatelu, kirjoitaminen jne.” 

”Osalistuminen täytyy viedä heidän luokseen lapsile mah-
dolisuuksia päiväkodeissa esimerkiksi leikin kauta, vam-
maisile saavutetavia materiaaleja ja osalistavaa toimintaa 
mm. hoitokeskuksissa, ikääntyneile tilaisuuksia ja toimintaa 
esimerkiksi hoivakodeissa.” 
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Kuinka osallistuminen voitaisiin turvata erityisryhmille, kuten 
lapsille, vammaisille ja ikääntyneille? N=173 
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Kuvio 5  Yleisimmät kategoriat vastauksissa kysymykseen erityisryhmien osallistumisen turvaamisesta  

”Osalistumista voitaisiin toteutaa esimerkiksi kirjastoissa, 
kauppakeskuksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tms.” 

”Kuntien tiedonkeruu tavala tai toisela. Lapsile päiväkotien 
ja koulujen kauta, vammaisile ja ikääntyneile kotihoitajien 
kauta.” 

Yhteistyö 
Erityisryhmien osalistumisen turvaaminen vaatii vas-
tausten mukaan yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. 

Yhteistyötä ehdotetiin vastauksissa muun muassa 
järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden, koulujen, päiväko-
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tien, kirjastojen, hoitolaitosten, vammaisten tukiryh-
mien ja edunvalvontaryhmien kanssa. Yhteistyön avula 
erityisryhmät pystytään tavoitamaan ja tarjoamaan 
heile osalistumismahdolisuuksia. Yhteistyön yhtey-
dessä mainitiin muun muassa opetajat, jotka voisivat 
hoitaa lasten vaikutus- ja osalistumismahdolisuuksia 
sekä hoitajat, jotka voisivat toimia ikääntyneiden ja sai-
raiden apuna osalistumisessa. 

”Lapsile koulun kauta. Heidän näkemyksiään voitaisiin kuula, 
ja siten esim. opetaja voisi kirjoitaa ne ylös ja lähetää eteen-
päin. Esityksistä täytyy ola saatavila selkokielinen versio.” 
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”Konsultoidaan järjestöjä, jotka ajavat näiden ryhmien etuja. 
Heidän myötävaikutukselaan viesti saadaan kohdennetua 
oikeaan paikaan ja oikeala tavala. Otetaan koronaviestin-
nästä malia: se viesti on mennyt taatusti perile kevään 
aikana.” 

Koulutus 
Koulutus nousi tärkeään rooliin erityisryhmien osalis-
tumismahdolisuuksien turvaamisessa. Vastauksissa 
ehdotetiin ilmastonmuutoksen vaikutusten ja vaiku-
tuskeinojen integrointia eri koulutusasteiden opetus-
suunnitelmaan sekä kansalais- ja työväenopistoihin. 

”Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja vaikutamiskeinoista 
pitäisi opetaa ainakin peruskoulussa ja toisen asteen koulu-
tuksessa, esimerkiksi kokonaisen pakolisen kurssin pitäminen. 
Myös oppilaitosten yleinen linjaus ilmastoystävälisyydestä, 
aktiivisuudesta vaikutaa ja sivistää nuoria entistä enemmän 
olisi hyödylistä. Kouluissa pitäisi antaa entistä enemmän 
mahdolisuuksia vaikutaa riippumata taustoista.” 

”Ops:iin vahva velvoitava ja monialainen ilmastokokonai-
suus, joka voisi sisältää ilmastoasiantuntijavierailun ja 
hyvän suunnitelun paketin joka luoka-asteele.” 

Selkokielisyys/Saavutettavuus 
Vastauksissa korostetiin selkokielisyyden ja saavuteta-
vuuden roolia erityisryhmien osalistumisessa. 

Selkokielisyydelä ja saavutetavuudela tarkoitetiin 
asioiden ilmaisemista selkeästi ja ymmärretävästi sekä 
niistä viestimistä saavutetavasti digitaalisesti ja ei-digi-
taalisesti. 

”Tieto pitää ola kyseisele ryhmäle ymmärretävässä muo-
dossa ja vaikutustapa sopiva, esim. sadutus, piirtäminen, 
haastatelu, kirjoitaminen jne. ” 

”Tarvitaan graafsia esitysmaleja ja mahdolisesti jonkinlaisia 
kohdennetuja työpajoja, joissa viestintä on esteetöntä, havain-
nolista (esim. rakennuspalikoila tms) ja mahdolisesti virtu-
aalisia ympäristöjä, joissa voi piirtää tai rakentaa ideoita jaet-
tavaksi. Tärkeää on pitää selkeä ja yksinkertainen kieliasu ja 
mahdolistaa aina osalistuminen myös mm. kuuroile ja 
sokeile sekä suomea, ruotsia ja englantia osaamatomile.” 

Osallistumiskeinot: Haastattelut ja kyselyt 
Osalistumiskeinoista haastatelut ja kyselyt nousivat 
vastauksissa esiin. Haastateluila tarkoitetiin sekä 

otantahaastateluja etä vapaamuotoisempia haastate-
luja erityisryhmien parissa. Kyselyilä tarkoitetiin sekä 
verko- etä paperikyselyjä. 

”Haastateluina, joissa esimerkiksi puolueetomat/vastauksia 
ohjaamatomat kysymykset.” 

”Ohjatusti kouluissa, päiväkodeissa kuntakohtaisila netiky-
selyilä tai tarvitaessa kirjalisia mielipidelomakeita hyö-
dyntäen.” 

Lasten osallistumisen puolesta ja vastaan 
Osassa vastauksia korostetiin, etei lapsile olisi syytä 
antaa vaikutusmahdolisuuta ilmastoasioihin, vaika 
ilmasto-opetuksen määrä lisätäisiinkin koulussa. 
Perusteluksi esitetiin, etä lapset ovat liian nuoria 
ymmärtämään monimutkaisia ilmastoasioita. 

”Ympäristö- ja ilmasto-osaamista pitää lisätä perusopetuk-
seen sekä toisele asteele. Mielestäni asioihin vaikutaminen 
kuuluu vain täysi-ikäisile eli lapsile koulutusta ja vaikutus-
kanavat 18-vuota täytäneile. Ympäristö- ja ilmastoasiat 
ovat monimutkaisia, jotka vaativat edes perusasioiden osaa-
mista ja erilaisten ilmastotoimien vaikutusten ymmärtämistä 
joka päiväiseen elämään. Lapset eivät ymmärrä vaikutusten 
todelista merkistystä esimerkiksi liikumisen vaikeutami-
seen koskevissa kysymyksissä.” 

Toisaalta moni vastaaja koki, etä juuri lasten osalis-
tuminen on tärkeää, koska ilmastoasiat kosketavat hei-
dän tulevaisuutaan. Osa vastaajista tekisi lasten osalis-
tumisesta pakolista. 

”Lasten osalistuminen pitäisi ola pakolista, koska päätökset 
vaikutavat oleelisesti heidän tulevaisuuteensa.” 

3.1.5. Kansalaisraati ilmastolain  
valmistelussa ja toteutuksessa 

mitä mieltä olet kansalaisraadin käytöstä 
ilmastolain yhteydessä? (kuviot 6 ja 7) 

Kansalaisraati on osalistavan demokratian metodi, jota 
on esitety käytetäväksi ilmastolain yhteydessä kansa-
laisosalistumisen vahvistamiseksi. Raati kootaisiin 
satunnaisotannala kansalaisista, jotka keskustelisivat 
ilmastolaista ennen päätösten tekemistä. Kansalaisraati 
voisi toimia esimerkiksi suunnitelmien valmistelun 
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yhteydessä. Kansalaisraadin kaltaista metodia on käy-
tety eri puolila maailmaa monenlaisissa politiikaky-
symyksissä. Raati voi palvela eri rooleissa neuvoa-anta-
vasta tiedon lähteestä sitovaan päätöksentekijään.1 

Analyysimetodi 
Vastaukset kysymykseen kansalaisraadista luokiteltiin 
ensin yhteen seuraavista kategorioista: myönteinen, 
kielteinen, myönteinen ja kielteinen, epäselvä. Siten 
vastaukset luokiteltiin liiteessä B lueteltuihin temaati-
siin kategoroihin. 

Analyysin tulokset 

Yhteenveto 

Kansalaisraadin käytöön ilmastolain yhteydessä suh-
taudutiin vastauksissa pääsääntöisesti myönteisesti. 
Raadin nähtiin esimerkiksi vahvistavan kansalaisten tie-
toisuuta ilmastotoimista, sitoutavan kansalaisia pää-
töksiin sekä lisäävän päätösten legitimiteetiä ja oikeu-
denmukaisuuta. Raadin kielteisinä puolina pidetiin 
mm. ilmastopolitiikassa tarvitavien tiedolisten ja 

Mitä mieltä olet kansalaisraadin käytöstä 
ilmastolain yhteydessä? N=184 
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Kuvio 6  Vastaajien suhtautuminen kansalaisraadin käyttämiseen ilmastolain yhteydessä  
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Asiantuntijatieto Asiantuntijaraati Kansalaisten Satunnaisotannan Raadin puoluettomuus 
valmiuksien puute haasteet 

 taidolisten kansalaisvalmiuksien puuteta, satunnaiso-
tannan haasteita sekä raadin puolueetomuuden varmis-
tamista. Raadin onnistumisen edelytyksiksi katsotiin 
mm. osalistujien riitävän tietotason ja motivaation 
varmistaminen, ammatimainen fasilitointi sekä riitä-
vän suuri ja edustava kokoonpano. Vastausten perus-
teela asiantuntijatietoa pidetään tärkeänä ilmastotoi-
mien suunnitelussa. Vastaajat kokivat, etei kansalai-
sila ole vältämätä tarpeeksi asiantuntemusta ilmasto-
asioista informoitujen päätösten tekemiseen. Monessa 
vastauksessa ehdotetiinkin asiantuntijaraatia kansalais-
raadin rinnale tai sijaan. Vastauksista heijastui epäsel-
vyys raadin roolista: olisiko raadila päätösvaltaa ilmas-
topolitiikassa vai olisivatko raadin johtopäätökset 
pikemminkin neuvoa-antavia. 

3 Kansalaisosallistuminen 

Mitä mieltä olet kansalaisraadin käytöstä  
ilmastolain yhteydessä? N=184 

Kuvio 7  Yleisimmät kategoriat vastauksessa kysymykseen kansalaisraadin käyttämisestä ilmastolain yhteydessä  

Kansalaisraadin myönteiset puolet 
Vastauksissa nähtiin sekä myönteisiä etä kielteisiä puo-
lia kansalaisraadin käytössä ilmastolain yhteydessä. 
Myönteisenä nähtiin seuraavat seikat: 
•  Kansalaisraati varmistaa kansalaisten osalistumis-

mahdolisuudet ilmastotoimien suunnitelussa 
•  Kansalaisraati luo deliberaatiota ilmastoasioista, joka 

puolestaan tuo esiin monipuolisia näkemyksiä 
•  Kansalaisten tietoisuus ilmastolaista ja ilmastopolitii-

kasta kasvaa 
•  Päätösten legitimiteeti vahvistuu ja kansalaiset sitou-

tuvat niihin paremmin osalistumisen seurauksena 
•  Ilmastotoimien oikeudenmukaisuus lisääntyy kansa-

laisosalistumisen seurauksena 
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Vastauksissa perusteltiin myönteisiä näkökulmia seu-
raavasti: 

”Kannatetava idea. Myös ulkopuolinen asiantuntijaraati 
olisi hyvä, jossa tarkasteltaisiin lain säätämistä ulkoapäin ja 
pystytäisiin kommentoimaan asioita tiedola ja taidola.” 

”Hyvä idea. Tieteeseen perustuvat vaihtoehdot valitaviksi. Ja 
tieteelisyys oikein ymmärretynä: Ei ole vain yksi ”oikea” ja 
hyväksytävä näkemys, vaan uskaletaan kuunnela myös 
muita ja annetaan argumentoinnin ratkaista.” 

”Ehdotoman oleelinen vaihtoehto. Satunnaisotanta saavut-
taa tilastotieteelisessä mielessä hyvin suurela varmuudela 
käytännössä koko kansan näkökulmat. Parhaan saatavila 
olevan tieteelisen tiedon ja erilaisten asiantuntijoiden tulisi 
ola raadin käytetävissä.” 

Kansalaisraadin kielteiset puolet 
Vastauksissa nähtiin kansalaisraadissa kielteisenä ja 
haastavina seuraavat seikat: 
•  Kansalaisten valmiuksien puute (esim. tiedon puute  

ilmastoasioista), joka kyseenalaistaa raadin mielekyyden 
•  Satunnaisotannan haasteet: Todelisen tilastolisen 

edustavuuden tavoitaminen on haastavaa, koska osal-
listuminen vaatii aikaa ja osaamista, jotka voivat kar-
sia osalistujia ja luoda vääristyneen osalistujajoukon 

•  Puolueetoman raadin kokoaminen 
•  Osalistujien motivoinnin vaikeus ja rahapalkion vai-

kutus motivaatioon 
•  Osalistujien puolueetomuuden takaaminen 
•  Käytännön toteutuksen ja keskustelun fasilitoinnin 

haasteet. 

Vastauksissa perusteltiin kielteisiä näkökulmia seuraavasti:  

”Päätösten pitää pohjata tieteeliseen tutkimukseen, ei mieli-
piteisiin. En usko raadin pystyvän ohitamaan mielikuvia ja 
ennakoasenteita.” 

”Ei ole hyvä idea. Ilman asiantuntemusta toimiva hetero-
geeninen ryhmä tuskin pääsee vaikutaviin kompromisseihin 
kun se on vaikeaa myös edustaja- ja asiantuntijatasola.” 

”Huono idea, koska suurin osa kansalaisista ei tiedä ilmaston-
muutoksesta tarpeeksi ja/tai ei välitä ilmastonmuutoksesta 
tarpeeksi. Suuri osa ihmisistä ei käsitä ilmastonmuutoksen 
laajuuta eikä sitä, kuinka perustavanlaatuisesti yhteiskun-

nan tulisi muutua, jota ehtisimme vielä pelastaa tilanteen. 
Vain ilmastoasioita tuntevia asiantuntijoita ja tutkijoita neu-
votelupöytiin mukaan.” 

Kansalaisraadin rooli 
Vastaajat näkivät kansalaisraadin monessa eri roolissa, 
mm. seuraavissa rooleissa: 
•  Täydentävässä roolissa muun päätöksenteon ja lain-

valmistelun lisäksi 
•  Päätävänä elimenä 
•  Ilman päätösvaltaa tai muuta laajempaa vaikutusvaltaa 
•  Mielipidekyselyjen lisänä valmistelun tukena 
•  Toimenpiteiden toteutamisessa 

Kansalaisraadin onnistumisen edellytykset 
Vastauksissa mainitiin seuraavat seikat kansalaisraadin 
onnistumisen edelytyksinä: 
•  Riitävä aika 
•  Riitävä osalistujien tietotaso 
•  Riitävä koko (edustavuuden takaamiseksi) 
•  Fasilitoinnin tärkeys 
•  Motivoituneet osalistujat 
•  Puolueeton raati 
•  Edustavuus (riitävä heterogeenisuus) 
•  Jäsenten vaatimukset määriteltävä 
•  Vapaaehtoisuus 
•  Todelinen (aito) keskustelu 

Asiantuntijatieto ja asiantuntijaraati 
Asiantuntijatiedon rooli ilmastopolitiikassa korostui vas-
tauksissa. Asiantuntijatiedola tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä tieteelistä ja poliitista asiantuntijatietoa. Vastauk-
sissa heijastui huoli kansalaisten tiedon puuteesta ilmas-
toasioista ja mahdolisuudesta antaa kansalaisile päätös-
valtaa kansalaisraadin kauta asioissa, joissa he eivät ole  
asiantuntijoita. Vastauksissa esitetiin yhtenä ratkaisuna  
kansalaisten valmiuksien puuteeseen asiantuntijaraatia  
kansalaisraadin sijaan tai kansalaisraadin lisäksi, kuten  
esimerkiksi seuraavassa vastauksessa:  

”Tai ehkä ennemmin niin, etä kootaan tietylä asiantunti-
muksela valmistelusta ulkopuolinen raati, joka tarkistaa, 
miten hyvin valmisteltu laki otaa huomioon kansalaisila 
laajasti teetätetyn mielipidekyselyn tuloksia. Teetätetäisiin 
kaksi kyselyä yleisesti kommentoitavaksi; lakialoite ja asian-
tuntijaraadin kommentien jälkeen muokatu lakialoite. Näi-
den mielipidekyselyjen pohjalta valmisteltaisiin lakialoite 
kevään lausuntokierroksile (etujärjestöt, yritykset, yms kom-
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mentit). Asiantuntijaraati voisi koostua esim tieteenteki-
jöistä, lainoppineista ja journalisteista.” 

Satunnaisotannan haasteet 
Kansalaisraadin kokoaminen satunnaisotannala koetiin  
osassa vastauksista yhdeksi kansalaisraadin haasteista.  
Satunnaisotanta nähtiin epäoikeudenmukaiseksi meto-
diksi, koska vain pieni osa kansalaisia pääsisi mukaan  
kansalaisraatiin. Satunnaisotanta voisi johtaa myös  
epäedustavaan otokseen, koska mukaan voisivat lopulta  
päätyä ne, jotka ovat asiasta jo valmiiksi kiinnostuneita.  

”Jään mietimään satunnaistamisprosessia ja sitä, miten se 
voi lopulta johtaa melko vinoutuneeseenkin asian käsitelyyn. 
Mielestäni jokaisela yksilölä, joka haluaa perustelut mieli-
piteensä ja oman näkökulmansa asioihin kertoa, tulee ola sii-
hen mahdolisuus.” 

”Satunnaisotanta ei todennäköisesti tässä yhteydessä toimi, 
mikäli kansalaisraatiin osalistujien määrä on melko rajoi-
tetu. Osa satunnaisotetuista ei todennäköisesti jaksaisi osal-
listua tai ainakaan perehtyä aiheeseen riitävästi. Osa ihmi-
sistä ei myöskään pysty tekemään kaikien ihmisten kan-
nalta parhaala mahdolisela tavala toimivia ratkaisuja ja 
päätöksiä - osa ei pysty tekemään näitä edes omalta kannal-
taan toimivala tavala omassa elämässään.” 

”Jännä ajatus. Satunnaisotanta on ongelmalinen saada aikai-
seksi, koska kansalaisraatiin todennäköisesti osalistuisivat kut-
sutuista vain ne, joita aihe jo valmiiksi kiinnostaa. Sen pitäisi  
edustaa eri alueita Suomessa, eri ikäryhmiä, koulutustaustoja,  
sukupuolia jne. Miten nämä satunnaisesti arvotut ihmiset saa-
taisiin suostumaan mukaan ja miten käytännössä pääsisivät  
osalistumaan kaiki yhtä aikaa ja missä? Ehtisivätkö kaiki  
varmasti perehtyä asioihin tarpeeksi? Jos keskustelu ei pohjaa  
asiatietoon, sen on mielestäni jokseenkin arvotonta. 

Suositukset 
•  Kansalaisraadin käytö ilmastolain yhteydessä voi ola 

perusteltua muun muassa julkisen deliberaation ja 
politiikatoimien legitimiteetin sekä oikeudenmukai-
suuden takia. 

•  Kansalaisraadin toiminnan tulee perustua selkokieli-
seen asiantuntijatietoon. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
kansalaisraadin käytössä olevat materiaalit tulee jul-
kistaa verkossa avoimesti saatavile. 

•  Jos kansalaisraatia käytetään ilmastolain yhteydessä, 
on sen rooli määriteltävä selkeästi. 

•  Kansalaisraadin roolista ja toiminnasta on tiedotet-
tava selkeästi. 

•  Asiantuntijaraadin perustamista kansalaisraadin rin-
nale kannataa harkita. 

3.2. Osallistumisen tavat 
ilmastolain toteuttamiseen 

Verkokyselyssä kysytiin, mitä osalistumisen tapoja voisi  
itse ajatela käytävänsä ilmastolain toteutamiseen (kysymyk-
set 1.6.1-1.6.9, kuvio 8). Kyselyssä esiteltiin yhdeksän osalistu-
misen tapaa. Vastaajia pyydetiin otamaan kantaa kuhunkin  
tapaan asteikola yhdestä viiteen, jossa yksi vastaa pienintä  
valmiuta kyseisele keinole ja viisi suurinta valmiuta: 
•  Live-tapahtuma 
•  Ministeriön sivut 
•  Sosiaalinen media 
•  Verkokyselyt 
•  Nuortenideat.f 
•  Lausuntopalvelu.f 
•  Kirjaliset lausunnot 
•  Muu pysyvä ryhmä kansalaisista 
•  Kansalaisraati 

Vastaajien keskuudessa eniten kannatusta osalistumi-
sen keinona ilmastolain toteutamiseen saivat verkoky-
selyt, lausuntopalvelu.f ja kirjaliset lausunnot. Keski-
määräistä suositumpia olivat myös live-tapahtumat, 
kansalaisraati ja muu pysyvä ryhmä kansalaisista. 
Vähemmän kannatusta saivat ministeriön sivut, sosiaa-
linen media ja nuortenideat.f. 

Suosituimpien tapojen suhteen ei ole ylätävää, etä 
verkokyselyt ja muutamat nimetyt palvelut nousevat 
kärkisijoile verkokyselyssä. Sen sijaan on kiinnostavaa, 
etä hyvin erilaista osalistumista edelytävät erilaiset 
organisoidut osalistumisen muodot ja myös vain ylei-
sesti mainitut live-tapahtumat sekä kirjaliset lausunnot 
saavat lähes yhtä paljon kannatusta. Huomionarvoista 
on myös se, etä sosiaalinen media osalistumistapana 
jää vähäle kannatuksele ja saa vain hieman ministeriöi-
den sivuja enemmän kannatusta. Nuortenideat.f-palve-
lun kannatus eroaa selkeästi muista verkopohjaisista 
osalistumistavoista, mikä voi selityä sen kenties hei-
kola tunnetavuudela. 

1 Lisää tietoa kansalaisraadista:  
Moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa 
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Mitä seuraavista osallistumisen tavoista voisit itse ajatella 
käyttäväsi, jos haluaisit osallistua ilmastolain toteuttamiseen?  

(1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) 

1     

Live-tapahtumat 

MInisteriön sivut 

Sosiaalinen media 

Verkkokyselyt 

Nuortenideat.fi 

Lausuntopalvelu.fi 

Kirjalliset lausunnot 

ä ryhmä kansalaisista 

Kansalaisraati 
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Kuvio 8   
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4 Tieto ilmastolain 
suunnitelmista 

V erkokyselyn toinen osa-alue koski tie-
donsaantia. Kysymykselä ”Kuinka tietoa
voitaisiin tarjota mahdolisimman sel-
keästi ja katavasti tiedonpyytäjän tar-
peisiin vastaten?” pyydetiin avoimia 

vastauksia keinoista tarjota tietoa. 
Analyysissä esitelään kuusi suurinta vastausryhmää 

kustakin kysymyksestä. Vastaukset osoitavat verkon ja 
digitaalisen ylivertaisen aseman tiedonvälityksessä. 

Yleisin ehdotetu keino tarjota tietoa selkeästi ja kata-
vasti tiedonpyytäjän tarpeisiin oli joko yleisesti interne-
tiin liityvä tai tarkemmin määriteltynä verkosivu ja 
erilaista tietoa kokoava sivu. Myös erilaisia digitaalisia 
keinoja esitää tieto selkeästi ja katavasti visualisoiden 
tuotiin esiin muta myös audiovisuaalisia keinoja, johon 
lukeutuivat televisio ja radio, pidetiin toivotavana. 

Vastaajia pyydetiin myös kertomaan missä muo-
dossa haluaisivat saada tietoa ilmastolain suunnitel-

 

Kuinka tietoa voitaisiin tarjota mahdollisimman 
selkeästi ja kattavasti tiedonpyytäjän tarpeisiin 

vastaten? (Lukumäärä) N=161 
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mista kysymykselä ”Missä muodossa ja milä tavala 
haluaisit saada tietoa ilmastolain suunnitelmista?”. 

Analyysissä huomioitiin kysymyksen ensimmäinen 
osa koskien toivotua tiedon muotoja ilmastolain suun-
nitelmista. Erilaiset tiedon visualisoinnit nousivat esiin 
toivotavana tiedon esityksen muotona. Vastaajat ehdot
tivat esimerkiksi dynaamisia malinnuskeinoja, joita 
muokaamala pystyisi havainnolistamaan erilaisten 
vaihtoehtojen vaikutuksia lopputulemale. 

-

Hyvänä muotona esitää tietoa ilmastolain suunnitel-
mista pidetiin myös erilaisia ohjatuja, käsikirjoitetuja 
tai toimitetuja dokumenteja, joita voisi esitää joko 
verkossa tai televisiossa. Myös erilaisia lyhyempiä video-
talenteita, joissa kiteytetään tietoa ja laitetaan katselta-
vaksi videopalveluihin, sekä tietoiskuja ja tiedon avointa 
saatavuuta pidetiin toivotavana tiedon esityksen 
muotona. 

Missä muodossa haluaisit saada tietoa ilmastolain 
suunnitelmista? (Lukumäärä) N=175 
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5 Oikeudenmukaisuus 

I lmastonmuutoksen hilintä ja siirtyminen kohti 
hiilineutraalia yhteiskuntaa edelytävät muutok-
sia yhteiskunnassa. On tärkeää, etä nämä muu-
tokset toteutetaan oikeudenmukaisesti sekä 
perus- ja ihmisoikeuksia kunnioitaen. Sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus tarkoitaa esimerkiksi sitä, etä 
jokaisela on yhdenvertaiset mahdolisuudet elämässä. 
Ilmastonmuutoksen hilitsemisessä erityistä huomiota 
on kiinnitetävä niihin ryhmiin ja toimialoihin, joihin 
ilmastonmuutos vaikutaa erityisen voimakaasti. 

5.1 Oikeudenmukainen 
siirtymä 

miten sinä kuvailisit, mitä oikeudenmukainen 
siirtymä tarkoittaa? 

Vastaajia pyydetiin kuvailemaan käsitystään oikeuden-
mukaisesta siirtymästä, jola yleisesti tarkoitetaan 
oikeudenmukaisuuta prosessissa, joka johtaa kohti hii-
lineutraalia yhteiskuntaa. Vastaajat antoivat avoimia 
vastauksia kysymykseen ”Miten sinä kuvailisit mitä 
oikeudenmukainen siirtymä tarkoitaa?”. 

Talous, joka tässä käsitetään laajassa mielessä tuloja, 
varalisuuta ja taloudelista yhdenvertaisuuta koskevia 
asioita, oli merkitävä teema vastauksissa. Talouteen liit-
tyvä näkemys oikeudenmukaisesta siirtymästä voi näyt-
tää esimerkiksi tältä: 

”Oikeudenmukainen niin etä kaiki osalistuvat taloudeli-
sesti ja muuten kykynsä mukaan. Kärsimystä pitää vähentää 
ja se tapahtuu tehokaimmin varalisuuta jakamala.” 

Toinen toistuva teema oli luontoarvot, joloin vastaa-
jat esitivät oikeudenmukaisuuden toteutuvan luonnon 
ja ympäristön etusijale asetavien toimien kauta. Luon-
toarvoa oikeudenmukaisen siirtymän perustana esitävä 
näkemys muotoiltiin esimerkiksi näin: 

”Luonto ja ilmasto voitavat. Ihminen ja talous kärsivät joka 
tapauksessa ennemmin tai myöhemmin.” 

Muita tyypilisiä teemoja olivat sosiaalista tasa-arvoa, 
ulkoisvaikutusten, kuten maksutomien päästöjen huo-
mioimista, sosiaaliturvaa ja alueelista tasa-arvoa pai-
notavat näkemykset oikeudenmukaisuudesta. Sosiaa-
lista tasa-arvoa painotavat näkemykset asetivat jolakin 
tavoin hyvinvoinnin keskiöön ja tekivät myös yleensä 
pesäeroa muihin arvoihin, esimerkiksi näin: ”Taloudeli-
set arvot eivät ole etusijala, vaan hyvinvointi.”. Ulkois-
vaikutusten huomioimista pitivät tärkeänä sitä, etä 
tuotannosta ja kulutuksesta ilmastole aiheutuvia hait-
tavaikutuksia tulisi saataa hintamekanismin keinoin 
aiheutajan kustannetavaksi: 

”Saastutaja maksaa. Ne ketkä elävät vähäpäästöistä tai 
päästötöntä elämää, eivät joudu päästöjen aiheutamien 
ulkoisvaikutusten maksajiksi. Määritetään pienituloisten 
jouko, joiden varalisuus ei riitä vähäpäästöisempään elä-
mäntyyliin. Heitä avustetaan vähäpäästöisyyteen siirtymi-
sessä. Oikeudenmukaisuus on myös sitä, etä energiayhtiöt 
otavat vastuun ilmakehään päästämästään hiilestä. Päästö-
kauppa nykyiselään ei riitä, eikä ole oikeudenmukainen.” 

Sosiaaliturvaa oikeudenmukaisen siirtymän perus-
tana pitävät painotavat yhteiskunnan yksilöile kohdis-
tamaa tukea, monesti myös perustulo mainiten: 

”Tietyjen ammatien harjoitajat saavat sekä taloudelista 
etä koulutukselista tukea, jota he voivat siirtyä pois kestä-
mätömiltä aloilta, kuten turpeen polto. Työpaikoja tulee 
joka tapauksessa katoamaan hurja määrä seuraavien 30 vuo-
den aikana. Työpaikala ei ole itseisarvoa ja työpaikojen 
suojelu vain poliitisena agendana on typerää. Perustulo pit-
kälti ratkaisisi oikeudenmukaisen siirtymän.” 

Alueelista tasa-arvoa painotavat näkemykset oikeu-
denmukaisesta siirtymästä kiinnitävät huomiota sii-
hen, miten ilmastotoimet vaikutavat ihmisiin eri tavoin 
riippuen alueesta. Kaupunki-maaseutu -vastinpari oli 
lähtökohtana alueelisen tasa-arvon jakolinjale: ”Tasa-
puolinen kohtelu kaupungissa ja maaseudula asuvien 
suhteen esim. liikenteeseen kohdistuvien toimenpitei-
den osalta”. 
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5 Oikeudenmukaisuus 

Vastauksista on vielä tunnistetavissa laajalti ilmasto-
politiikaa oikeudenmukaisen siirtymän perustana pitä-
viä näkemyksiä. Näissä yhteistä on oikeutuksen johta-
minen yhteisistä yhteiskunnalisesta päätöksenteosta ja 
ohjauksesta: 

”Yhteiskunnalista ohjausta kestävämpään elämäntapaan. 
Vapaaehtoisuus ei riitä, vaan ihmisten valintoja pitää ohjata 
verotuksen, avustusten ja kieltojen keinoin.” 

Viimeinen merkitävä teema vastauksissa on eteen-
päin, tuleviin sukupolviin katsovat mielipiteet. Näissä 
vastauksissa oikeudenmukaisuus siirtymässä kytkeytyy 
siihen, etä asioita mietitään seuraavien sukupolvien 
näkökulmasta: 

”Oikeudenmukaisuuta tulee tarkastela vain syntymätö-
mien sukupolvien näkökulmasta” 

5.2 Sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus 

mitä sosiaalinen oikeudenmukaisuus  
mielestäsi tarkoittaa? 

Verkokyselyssä kartoitetiin myös käsityksiä sosiaali-
sesta oikeudenmukaisuudesta, joka voidaan määritelä 
esimerkiksi tarkoitamaan yhdenvertaisia mahdoli-
suuksia. Vastaajia pyydetiin kertomaan omin sanoin 
käsityksestään kysymykselä ”Mitä sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus mielestäsi tarkoitaa?”. 

Yleisin yhteinen teema näkemyksissä koski taloudel-
lisia arvoja eli laajalti tuloja tai varalisuuta. Onkin kiin-
nostavaa, etä sosiaalista oikeudenmukaisuuta lähesty-
tään nimenomaan taloudelisten arvojen kauta. Talou-
delisia arvoja kuvaava näkemys sosiaalisesta oikeuden-
mukaisuudesta muotoiltiin esimerkiksi näin: ” Tulo- ja 
varalisuuserojen kaventamista niin kansalisesti kuin 
kansainvälisestikin.” 

Toisaalta sosiaalista oikeudenmukaisuuta lähestyt-
tiin myös hyvin yleisesti yhdenvertaisuuden näkökul-
masta. Yhdenvertaisuuta korostaneet pitivät laajaa ja 
usein tarkemmin määritelemätöntä tasapuolisuuta 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustana: 

”Sosiaalisela oikeudenmukaisela tavoitelaan yhteiskunnan 
tilaa, jossa eriarvoisuuteen kiinnitetään huomiota. Tämä tar-

koitaa tasa-arvon vahvistamista, mikä tulee huomioida kai-
ken päätöksenteon perustana.” 

Eräs merkitävä teema oli myös mahdolisuuksien 
korostaminen sosiaalisena oikeudenmukaisuutena. Tätä 
näkemystä edustaneet mielipiteet pitivät yleensä tär-
keänä toiminnan rajoitavien rajoitusten poistamista 
muta myös tasapuolisten lähtökohtien luomista esi-
merkiksi yhteiskunnan tarjoaman turvaverkon myötä: 

” Yhdenvertaisia mahdolisuuksia, yksilön laajaa vapauta 
ilman etä yhteiskunta määritää liikaa tai verotaa kohtuut-
tomasti. Yksilöiden tulee kantaa valintojensa vaikutukset, 
tosin järkevä turvaverko on erinomainen asia, muta yksilön 
vastuun poisto ei pitkälä tähtäimelä johda yksilön tai 
yhteiskunnan hyvinvointiin tai yhteiskunnan oikeudenmu-
kaisuuteen” 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustana tuotiin 
myös esiin sukupolvien tasa-arvoa samala tavala kuin 
oikeudenmukaisessa siirtymässä, korostaen tulevien 
sukupolvien elämää: ”Sitä, etä nyt teemme kaikemme 
tulevien sukupolvien vuoksi.”. Vastaavasti korostetiin 
myös alueiden tasa-arvoa samala tavala kuin oikeuden-
mukaisessa siirtymässä: 

”Otetaan toimissa huomioon alueiden väliset erot, esimerkiksi jul-
kisen liikenteen ja yksityisautoilun tarpeelisuuden osalta. Ohja-
taan siirtymäaikojen kauta muutokseen, ei rangaista ensimmäi-
seksi niitä, jotka ovat jo valmiiksi eriarvoisessa asemassa.” 

Monessa vastauksessa esiintyi myös ajatus saaste-
maksuista sosiaalisen oikeudenmukaisuutena, joloin 
mielipide kuului esimerkiksi ”Mielestäni sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus on sitä, etä suurimmat ympäristöä 
kuormitavat tekijät joutuvat myös kärsimään eniten 
ilmastotoimista”. Viimeisenä laajemmin mielipiteitä 
yhdistävänä teemana mainitakoon globaali tasa-arvo. 
Globaalia tasa-arvoa peräänkuulutaneet mielipiteet kat-
soivat sosiaalista oikeudenmukaisuuta maailman mit-
takaavassa. Jakolinja nähtiin Suomen tai muiden kehit-
tyneiden maiden ja kehitysmaiden välilä: 

”Sosiaalinen oikeudenmukaisuus edelytää, etä päätökset 
huomioivat paitsi Suomen, myös globaalin tilanteen, ja paitsi 
nykyään elävät, myös tulevat sukupolvet. Esimerkiksi Suo-
men jäteiden tai päästöjen dumppaaminen kehitysmaihin ei 
ole sosiaalisesti oikeudenmukaista.” 
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5 Oikeudenmukaisuus 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkitys  
vastaajille (lukumäärä) N=168 
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6 Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeudet ja niiden turvaaminen 

6 Alkuperäiskansan eli 
saamelaisten oikeudet ja  
niiden turvaaminen 

6.1 Heikentämiskiellon ja / tai 
edistämisvelvoitteen merkitys 
saamelaiskulttuuriin 

millä tavoin heikentämiskielto ja/tai 
edistämisvelvoite ilmastolakiin kirjattuna  
mielestäsi vaikuttaisi saamelaiskulttuuriin? 

Moni ympäristölaki sisältää saamelaiskultuuria koskien 
heikentämiskielon tai edistämisvelvoiteen. Tämä tar-
koitaa, etä ilmastolain toimet eivät saa vaikeutaa saa-
melaisten mahdolisuuksia kehitää kultuuriaan, kuten 
perinteistä poronhoitoa ja kalastusta. Kysymykselä 
”Milä tavoin heikentämiskielto ja/tai edistämisvelvoite 
ilmastolakiin kirjatuna mielestäsi vaikutaisi saamelais-
kultuuriin?” kartoitetiin näkemyksiä asiasta. 

Vastaukset luokiteltiin vastaajien näkemyksiin 1) 
positiivisista vaikutuksista, 2) ehdolisesti positiivisiin 
(muta myös esim. negatiivisista sivuvaikutuksista) ja 3) 
epämääräisiin (eivät vastaa kysymykseen) 
1)  Valtaosa vastaajista ilmaisi pitävänsä heikentämis-

kieltoa ja/tai edistämisvelvoiteta positiivisena (yli 70 
% vastauksista) 

2)   ”Ruen Sámi árvvut yhdistyksen antamia vastauksia.  
Saamelaiseen kultuuriin kuuluu lisäksi saamen kieli,  
kultuuriperintö, perinteinen tieto, musiikiperintö,  
keräily sekä saamen käsityöperinne. Saamelaiskult-
tuurin moninaisuus on tärkeä huomioida ilmasto-
laissa, koska eri elinkeinot ja kultuurimuodot kohtaa-
vat eri tavoin ilmastonmuutoksen tuomat haasteet.  
Saamelaiskultuurin heikentämiskielto itsessään on  
luonteeltaan tekninen määräys, jonka mukaan nykyti-
laa ei saa heikentää, eikä ole luonteeltaan nykytilaa  
kehitävä, vaan nykytilaa yläpitävä. Oikeuskäytäntö  
mm. kaivoslain soveltamisessa osoitaa, etä heikentä-
miskielto on vaikeasti tulkitavassa oleva kokonaisuus  

korkeimman halinto-oikeuden ratkaisukäytännössä,  
joka viime kädessä tulkitsee lainsäätöä. Ilmastolain  
osalta asiakokonaisuudet, kuten sitovat päästötavoit-
teet sekä ilmastopoliitiset ohjelmat ovat poliitiseen  
päätöksentekoon kuuluvia asioita, joiden asianmukai-
suuta ei käsitelä oikeusjärjestelmässä. Täten jäisi  
viranomaisten ja poliitikojen harkintaan, miten hei-
kentämiskieltoa tulkitaan. Heikentämiskielto jäisi  
kokonaisuutena paremminkin tyhjäksi kirjaimeksi,  
jola ei olisi käytännön merkitystä saamelaisile.  

Käytännössä ilmastolain toimenpiteilä voi ola kielteisiä,  
taloudelisia vaikutuksia saamelaisten perinteisten elin-
keinojen harjoitamisele. Perinteiset elinkeinot, erityi-
sesti poronhoito, on riippuvainen fossiilisista poltoai-
neista. Paimennukseen perustuvassa saamelaisessa  
poronhoidossa paimennusmatkat kasvavat vaikeissa tal-
violosuhteissa. Ajoa yhden talven aikana voi tula 10-15  
000 kilometriä pelkästään mootorikelkala. Fossiilisten  
poltoaineiden mahdoliset korotukset lisäävät poronhoi-
tajien taloudelisia kuluja huomatavasti. Poronhoitajila  
ei ole mahdolisuuksia otaa käytöön sähkökäytöisiä  
maastoliikennekulkuvälineitä, koska ne eivät ole vielä toi-
mintavarmoja pohjoisen olosuhteissa eikä latauspisteitä  
ole tunturialueila. Muta näitä kielteisiä vaikutuksia voi-
daan hilitä tarkastelemala sopeutumisohjelmien avula  
ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen vaikutuksia  
saamelaiskultuurile sekä esitää toimenpiteitä, kuten  
tukijärjestelmän uudistamista, hilitsemään sopeutumis-
toimien kielteisiä vaikutuksia saamelaiskultuurile.  

Yhdistyksen näkemyksen mukaan saamelaiskultuu-
rin heikentämiskielon sijasta pitäisi lähestyä asiaa posi-
tiivisesti, eli tukea saamelaiskultuuria ja sen säilymistä. 
Heikentämiskielto soveltuu paremmin selaisiin erityis-
lakeihin, joila pyritään estämään jonkin toiminnan kiel-
teisiä vaikutuksia ympäristöle ja kultuurile ja joihin 
kuuluu lupakäytännöt. 
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6 Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeudet ja niiden turvaaminen 

Ilmastolakiin tulisi kirjata, etä ilmastonmuutoksen 
hilitsemis- ja sopeutumistoimila tuetaan alkuperäis-
kansa saamelaisten oikeuksia ja mahdolisuuksia yläpi-
tää ja kehitää oma kieltään ja kultuuriaan.” 

3)  Muutama vastaaja ei vastannut kysymykseen. 

6.2 Vaikutusten arviointi 
ilmastosuunnitelmien 
yhteydessä 
tulisiko ilmastolaissa edellyttää, että 
ilmastosuunnitelmien yhteydessä tehdään 
saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten 
arviointia? 

Esimerkiksi kaivoslaki edelytää tekemään saamelais-
kultuuria koskevia vaikutusten arviointeja. 

Kyselyssä selvitetiin näkemyksiä ilmastosuunnitel-
mien osalta kysymykselä ”Tulisiko ilmastolaissa edel-
lytää, etä ilmastosuunnitelmien yhteydessä tehdään 
saamelaiskultuuria koskevien vaikutusten arviointia?” 

 
Vastaukset jakautuivat seuraavala tavala: 
1  Kylä: 90,1 % 
2  Ei 6,1 % 
3  Epäselvä 3 % 

mitä näissä vaikutusten arvioinneissa  
pitäisi tarkastella? 

Näkemyksiä siitä, mitä kyseisissä vaikutusten arvioinneissa  
pitäisi tarkastela, kartoitetiin avoimela kysymykselä  
”Mitä näissä vaikutusten arvioinneissa pitäisi tarkastela?” 

Vastaukset on analysoitu luokitelemala vastaajien 
mainitsemia asioita, joita arvioinnissa pitäisi tarkas-
tela, kolmeen kategoriaan (K1-K3) silä perusteela, 
missä järjestyksessä tarkastelun kohde mainitu vas-
tauksessa. Enimmilään yhdeltä vastaajalta on tehty 
kolme havaintoa eli huomioitu hänen nimeämäänsä 
kolme tarkastelun kohdeta. Havaintoja (K1-K3) on siten 
enemmän kuin vastaajia. Prosentiosuus on lasketu 
suhteessa omasta kategoriasta niin, etä esim. Saame-
laisten itsehalinnon päätöksiä (K1: 14,3 %) on 14,3 % kai-
kista K1-luokan kohteista. Sama kohde on myös voitu 
mainita eri järjestyksessä eri vastauksissa, joloin esim. 
Kultuuri on voinut ola K1, K2 tai K3. 

1.  Elinkeino (K1: 32,1%) (K2: 33,3 %) (K3: 25 %) 
2.  Kultuuri (kultuuri laajassa merkityksessä niin, etä 

sisältää perinteiset elintavat) (K1: 14,3 %) (K2: 41,7 %) 
(K3: 25 %) 

3.  Saamelaisten itsehalinnon päätöksiä (Saamelaiskärä-
jien päätöksiä ja saamelaisten mielipiteitä) (K1: 14,3 %) 

4.  Saamelaisten itsehalintoa (K1: 3,6 %) 
5.  Luontoa (K1: 7,1 %)  (K2: 8,3 %) 
6.  Kerrannaisvaikutukset (K1: 10,7 %) (K2: 8,3 %) 
7.  Muu 
 a. Kokonaisvaltaisesti (K1: 3,6 %) 
 b. Paikalisolosuhteet (K1: 3,6 %) 
 c. Saamelaisten luontosuhde (K3: 25 %) 
 d. Asuminen (K1: 3,6 %) 
 e. Ei mitään (K1: 3,6 %) 
 f. Epäselvä (K1: 3,6 %) 
 g. Saamelaisten pyhät paikat (K3: 25 %) 
 h. Tuloja (K2: 8,3 %) 

Analyysistä käy ilmi, etä vastaajat pitävät tärkeänä laajaa  
kirjoa asioita vaikutusten arvioinneissa. Vaikutusten arvi-
oinneissa pitäisi vastaajien mukaan tarkastela saamelais-
ten itsehalinnon päätöksiä, kultuuria, elinkeinoa, auto-
nomisia periaateita, luontoa ja asioiden kerrannaisvaiku-
tuksia eli sitä, miten asiat liityvät toisiinsa ja vaikutavat  
epäsuorasti erinäisiin asioihin. Vastaajien keskuudessa  
eniten mainintoja saivat elinkeino ja kultuuri, jotka oli-
vat kaikissa kategorioissa yleisimpien joukossa. 

6.2 Saamelaiskäräjien rooli 
ilmastosuunnitelmien 
valmistelussa 
tulisiko ilmastolakiin kirjata, että  
saamelaiskäräjien kanssa tulee käydä  
viralliset neuvottelut, kun ilmastosuunni-
telmia valmistellaan? 

Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia viralisissa kysy-
myksissä. Saamelaiskäräjälain § 9 mukaan viranomaiset  
neuvotelevat saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajakan-
toisista ja merkitävistä toimenpiteistä, jotka voivat välit-
tömästi ja erityiselä tavala vaikutaa saamelaisten ase-
maan alkuperäiskansana. Kyselyssä kartoitetiin näke-
myksiä asiasta kysymykselä ”Tulisiko ilmastolakiin kir-
jata, etä saamelaiskäräjien kanssa tulee käydä viraliset  
neuvotelut, kun ilmastosuunnitelmia valmistelaan?”. 
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6 Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeudet ja niiden turvaaminen 

Vastaukset luokiteltiin kolmeen kategoriaan: Kylä, ei 
ja epämääräistä. Lisäksi vastauksissa huomioitiin erilai-
sia lisäehdotuksia, joita ehdotetiin varsinaisen vastauk-
sen lisäksi. 

 
1.  Kylä (90,1 %) 
 a. Lisäksi pitää käydä neuvoteluja 

 i. Koltien kyläkokouksen kanssa 
 ii. Paliskuntien 

2.  Ei (6,1 %) 
3.  Epäselvä (3 %) 

 
Vastaajista suurin osa (90,1 %) vastasi kylä kysymyk-

seen, etä ilmastolakiin tulisi kirjata, etä saamelaiskärä-
jien kanssa tulee käydä viraliset neuvotelut, kun ilmas-
tosuunnitelmia valmistelaan. Vastaajat mainitsivat 
tämän lisäksi, etä on tärkeää käydä neuvoteluja myös 
Koltien kyläkokouksen ja paliskuntien kanssa. 
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Aineisto 
Kyselyn raaka-aineisto sekä aineiston analyysi on jul-
kaistu Open Science Foundation-aineistoluetelossa 
osoiteessa: htps://osf.io/bxay9/ 

Lähteet 
Strauss A and Corbin J (1998) Basics of Qalitative 
Research: Techniques and Procedures for Developing 
Grounded Theory. London: SAGE. 

Liitteet 
Liite A  
Verkkokuulemisen kysymykset 

Kansalaisosallistuminen, tiedonsaanti 
ja oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastolain valmistelussa 

•  Miten kansalaisten tulisi saada vaikutaa ilmastosuun-
nitelmiin tai niiden toteutukseen? (Avovastaus)  
Eri ministeriöt tekevät ilmastolain mukaisia suunnitelmia 
ilmastotavoiteiden saavutamiseksi. Nykyisen ilmastolain 
mukaan yleisöle on varatava tilaisuus tutustua ilmas-
tosuunnitelmien luonnoksiin ja mahdolisuus esitää niistä 
mielipiteensä kirjalisesti. 

•  Missä vaiheessa osalistumisen pitäisi ola mahdol-
lista?  (Avovastaus)  
Vaiheita ovat muun muassa ilmastolain mukaisten suunni-
telmien ja toimien suunnitelu, valmistelu ja toteutus 

•  Miten mielestäsi voitaisiin varmistaa kaikile mahdoli-
suus osalistua ilmastolaissa määriteltyjen ilmas-
tosuunnitelmien suunniteluun iästä, koulutuksesta,  
ammatista tai asuinpaikasta riippumata? (Avovastaus)  
Osalistumisen toteutamisessa tavoite on, etä jokaisela on 
oikeus osalistua. Tämä tarkoitaa, etä kaikile pitää tur-
vata aito mahdolisuus osalistumiseen. 

•  Kuinka osalistuminen voitaisiin turvata erityisryhmi-
le, kuten lapsile, vammaisile ja ikääntyneile?  
(Avovastaus) 

•  Mitä mieltä olet kansalaisraadin käytöstä ilmastolain 
yhteydessä? (Avovastaus)  
Kansalaisraati on yksi esitety idea osalistumisen vahvista-
miseksi. Se kootaisiin satunnaisotannala kansalaisista, 
jotka keskustelisivat ilmastolaista ennen päätösten teke-
mistä. Kansalaisraati voisi toimia esimerkiksi suunnitel-
mien valmistelun yhteydessä. 

•  Mitä seuraavista osalistumisen tavoista voisit itse 
aja tela käytäväsi, jos haluaisit osalistua ilmastolain 
toteutamiseen? (vastaus asteikola 1-5) 
•  Kansalaisraati 
•  Muu pysyvä ryhmä, joka koostuisi kansalaisista  
•  Kirjaliset lausunnot 
•  lausuntopalvelu.f 
•  Nuortenideat.f 
•  V erkokyselyt (esim. Otakantaa.f-kyselyt) 
•  Sosiaalinen media 
•  Ministeriöiden sivuila 
•  Live-tapahtumat 

•  Oletko pyytänyt tietoa ilmastolain suunnitelmista tai 
oletko saanut tietoa ilmastolain suunnitelmista? Kerro 
kokemuksistasi ala. (Avovastaus)  
Jokaisela on oikeus saada tietoa esimerkiksi ilmastolain 
suunnitelmista. Kansalainen voisi pyytää tietoa esimerkiksi 
siitä, mitä valmistelaan, mitä suunnitelaan tehtäväksi ja 
miloin asioista päätetään. Perustuslain lähtökohtana on, 
etä tietoa tulee saada monessa muodossa: esimerkiksi kir-
jalisesti, kuvalisesti ja sanalisesti.* 

•  Kuinka tietoa voitaisiin tarjota mahdolisimman sel-
keästi ja katavasti tiedonpyytäjän tarpeisiin vastaten? 
Listaa konkreetisia ideoita selkeästä ja katavasta tie-
don tarjoamisesta ala. (Avovastaus)  
*Sama kuin edelinen 

•  Missä muodossa ja milä tavala haluaisit saada tietoa 
ilmastolain suunnitelmista? (Avovastaus)  
*Sama kuin edelinen 

•  Miten sinä kuvailisit, mitä oikeudenmukainen siir-
tymä tarkoitaa? (Avovastaus)  
Ilmastonmuutoksen hilintä ja siirtyminen kohti hiilineut-
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raalia yhteiskuntaa edelytävät muutoksia yhteiskun-
nassa. On tärkeää, etä nämä muutokset toteutetaan oikeu-
denmukaisesti sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioitaen. 
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoitaa esimerkiksi sitä, 
etä jokaisela on yhdenvertaiset mahdolisuudet elämässä. 
Ilmastonmuutoksen hilitsemisessä erityistä huomiota on 
kiinnitetävä niihin ryhmiin ja toimialoihin, joihin ilmas-
tonmuutos vaikutaa erityisen voimakaasti.* 

•  Mitä sosiaalinen oikeudenmukaisuus mielestäsi tar-
koitaa? (Avovastaus)  
*Sama kuin edelinen 

•  Miten hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen 
oikeudenmukaisuus tai epäoikeudenmukaisuus mie-
lestäsi ilmenee? (Avovastaus)  
*Sama kuin edelinen 

Alkuperäiskansan eli saamelaisten 
oikeudet ja niiden turvaaminen 

•  Milä tavoin heikentämiskielto ja/tai edistämisvelvoite 
ilmastolakiin kirjatuna mielestäsi vaikutaisi saame-
laiskultuuriin? (Avovastaus)  
Moni ympäristölaki sisältää saamelaiskultuuria koskien 
heikentämiskielon tai edistämisvelvoiteen. Tämä tarkoit-
taa, etä ilmastolain toimet eivät saa vaikeutaa saamelais-
ten mahdolisuuksia kehitää kultuuriaan, kuten perin-
teistä poronhoitoa ja kalastusta. 

•  Tulisiko ilmastolaissa edelytää, etä ilmastosuunni-
telmien yhteydessä tehdään saamelaiskultuuria kos-
kevien vaikutusten arviointia? (Avovastaus)  
Esimerkiksi kaivoslaki edelytää tekemään saamelaiskult-
tuuria koskevia vaikutusten arviointeja. 

 
•  Mitä näissä vaikutusten arvioinneissa pitäisi tarkas-

tela? (Avovastaus) 

•  Tulisiko ilmastolakiin kirjata, etä saamelaiskäräjien 
kanssa tulee käydä viraliset neuvotelut, kun ilmas-
tosuunnitelmia valmistelaan? (Avovastaus)  
Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia viralisissa kysy-
myksissä. Saamelaiskäräjälain § 9 mukaan viranomaiset 
neuvotelevat saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajakan-
toisista ja merkitävistä toimenpiteistä, jotka voivat välit-
tömästi ja erityiselä tavala vaikutaa saamelaisten ase-

maan alkuperäiskansana. Lisätietoja neuvoteluvelvoiteen 
toteutamisesta (oikeusministeriön muistio). 

 
•  Miten ilmastolain tulisi mahdolistaa saamelaiskultuu-

rin sopeutuminen ilmastonmuutokseen? (Avovastaus)  
Saamelaisten sopeutumisesta ilmastonmuutokseen on tehty
katava tutkimus vuonna 2020 (VN TEAS SAAMI-hanke). 
Tutkimuksen mukaan saamelaiset ovat havainneet muu-
toksia vuodenajoissa, lämpötiloissa, sadannassa, kasvili-
suudessa, eläimistössä ja porojen käytäytymisessä. Olo-
suhteiden vaihtelevuus on lisääntynyt ja onnetomuusriski 
on kasvanut. Tutkimuksen keskeinen tulos on, etä poron-
hoito on elinkeinona sopeutuvainen ilmastonmuutokseen, 
muta hyvin uhanalainen kultuurisena elämäntapana. 

 

Liite B  
Yleisimmät teema-analyysissa 
esiintyneet kategoriat 

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet 
ilmastosuunnitelmien valmistelussa ja 
toteutuksessa 

Kansalaisosallistuminen 

•  Digitaalinen osalistuminen/tiedotaminen (netikyse-
lyt, verkokuulemiset, suunnitelmien kommentointi, 
lainkirjoitamisen seuraaminen livenä, suora vuoro-
puhelu lainsäätäjien kanssa, webinaarit, tiedotami-
nen mediassa, kuten televisiossa ja sanomalehdissä, 
sähköpostit, jne.) 62% 

•  Ei-digitaalinen osalistuminen/tiedotaminen (kyse-
lyt, suunnitelmien kommentointi kirjastoissa, kou-
luissa jne., tapahtumat, tilaisuudet, puhelinhaastat-
telut, paikalistason osalistuminen kunnissa ja kau-
pungeissa) 41% 

•  Suorat vaikutuskanavat: Kansanäänestys 4% 
•  Tasa-arvoinen (yhdenvertainen) osalistuminen (Kaik-

kien pystytävä osalistumaan) 5% 
•  Ei kansalaisosalistumista 7% 

Tiedon laatu 
•  Tieteelinen/Asiantuntijatieto 48% 
•  Luotetava/Puolueeton tieto, 7% 
•  Selkeä tieto/Selkokielisyys 8% 
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Ilmastopoliittinen 

•  Ilmastopoliitinen 18% 

Kansalaisosallistuminen 
lainvalmistelun eri vaiheissa 

Lainvalmistelun vaiheet 
•  Kaikissa vaiheissa: 61% 
•  Lainvalmistelun alussa: 33% 
•  Ei kansalaisosalistumista lainvalmistelussa: 4% 
•  Ennen asiantuntijoiden lausuntoja: 2.3% 

Yhdenvertaisen  
osallistumisen turvaaminen 

Osallistumiskanavat 
•  Digitaalinen osalistuminen/tiedotaminen: Netikyse-

lyt; Webinaarit; Some-osalistuminen 46% 
•  Ei-digitaalinen osalistuminen/tiedotaminen/Perintei-

set kanavat/Painetu media/Tilaisuudet: Keskusteluilat,  
työpajat, livekuulemiset, tiedotustilaisuudet 30% 

•  Saavutetavuus 8% 

Yhteistyö instituutioiden kanssa 
•  Yhteistyö koulujen/korkeakoulujen kanssa 6% 

Paikallistaso 
•  Osalistuminen kunnissa/kaupungeissa//kirjastoissa/ 

Ilmastoryhmät kuntiin 14% 

Tiedotus 
•  Tehokas viestintä  (some, sähköposti, lehdet, lehdistö-

tiedoteet; Yleisradion kauta uutisissa ja puheohjel-
missa; Mainokset katukuvassa; Tiedotaminen sidos-
ryhmien kauta; Viestinnän hajautaminen esim. kun-
tien kauta; kansalaisten tavoitaminen postin, koulu-
jen ja kirjastojen kauta; Yhdenvertaisuus ja esteetö-
myys on tärkeää) 46% 

•  Selkokielisyys/Läpinäkyvyys/Puolueeton tieto 12.5% 

Osallistujaryhmien tavoittaminen 
•  Nuoret/Lapset/Opiskelijat: Velvoite kuula nuoria, 

nuorten tavoitaminen 6% 

Kieli 
•  Monikielisyys 9% 

Ilmastopoliittinen 

•  Ilmastopoliitiset kommentit 5% 

Erityisryhmien  
osallistumismahdollisuuksien  
turvaaminen 

•  Lähiosalistuminen 46% 
•  Yhteistyö 43% 
•  Saavutetavuus/Selkokielisyys 20% 
•  Koulutus 18% 
•  Haastatelut 13% 
•  Kyselyt 9% 

Kansalaisraati ilmastolain  
valmistelussa ja toteutuksessa 

Myönteinen/Kielteinen suhtautuminen kansalaisraatiin 
•  Positiivinen suhtautuminen kansalaisraatiin 57% 
•  Negatiivinen suhtautuminen kansalaisraatiin 24% 
•  Negatiivinen ja positiivinen suhtautuminen kansalais-

raatiin 16% 
•  Epäselvä 3% 
•  Muut 1% 

Muut vastauskategoriat 
•  Asiantuntijatieto tärkeää 29% vastauksista 
•  Asiantuntijaraati/Tiedehenkilöraati 13% vastauksista 
•  Kansalaisten valmiuksien puute 12% (tiedon puute, 

keskustelutaitojen puute) 
•  Satunnaisotanta (haasteet), mm. edustavuuden tavoit-

taminen, edustavuuden puute 10% (Edustavuus) 
•  Raadin puolueetomuuden takaaminen 6% 
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DEMOKRATIA JA OSALLISTUVA KANSALAISUUS 

TÄMÄ JULKAISU on osa demokratiaa ja osallistuvaa kansalaisuutta 
tutkivien Strategisen tutkimuksen hankkeiden tuottamaa julkaisujen 
sarjaa. Sarja julkaistaan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa ja sitä 
hyödynnetään Kansallisen demokratiaohjelman 2025 valmistelussa 
ja toimeenpanossa. Hankkeita rahoittaa Suomen Akatemian 
yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. 
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	1 Tiivistelmä ja toimintasuositukset 
	mpäristinisterijärjesti Ilmastolain uudistukseen liityen loka-marraskuussa 2020 verkokuulemisen yhdessä Kansa-laisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutki-mushankeen kanssa. Siinä tiedusteltiin kansalaisten näkemyksiä kansalaisosalistumisesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, tiedonsaannista ja alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeuksista ilmas-tolaissa. Kuuleminen oli jaetu kahteen kyselyyn, jotka koostuivat pääasiassa avovastauksista, ja ne analysoitiinlaadulisena sisälanalyysina. Tässä raportissa esite-
	mästä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa sai vastaajilta monenlaisia määritelmiä. Eniten yhteyksiä vastaajat näkivät taloudeliseen tasa-arvoon, luontoarvoihin ja sosiaaliseen tasa-arvoon. Ilmastopolitiikaan niin ikään liityvän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsiteen vastaajat yhdistivät muun muassa taloudelisiin arvoi-hin, yhdenvertaisuuteen, mahdolisuuksiin ja sukupol-vien väliseen tasa-arvoon. Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeuksia käsite-levässä kyselyssä kysytiin näkemyksiä eri keinoista huomioida
	Analyysin tulosten  perusteella esitämme seuraavat suositukset: 
	•  Tyyhmä. Mielekään ja motivoivan kansalaisosal-listumisen turvaamiseksi ilmastolain valmistelun yhteydessä tulee perustaa tyyhmä, joka on mukana kansalaisosalistumisen valmistelussa ja toteutami-sessa. Tyyhmässä tulee ola edustajia mm. kirjasto-laitoksesta, kunnista, koululaitoksesta, järjeststä ja edunvalvontaryhmistä. Tyyhmä suunnitelee kansalaisosalistumisprosessit niin, etä ne turvaavat yhdenvertaisen osalistumisen. •  Lähiosalistuminen. Yhdenvertaisten ja saavutetavien kansalaisosalistumismahdolisuuk
	2040, ja vuoden 2050 päästähennystavoiteta päivitetään. Ilmastolakiin sisälytetään my kasvihuonekaasuja ilmakehästä poistavien nielujen, erityisesti metsien, vahvistamista koskeva tavoite. 
	kouluihin ja hoitolaitoksiin. Erityisryhmien, kuten  lasten, vammaisten ja ikääntyneiden osalistumis-mahdolisuudet on turvatava luomala heile räätä-ltyjä osalistumiskeinoja. •  Digitaalinen ja ei-digitaalinen osalistuminen.  Kansalaisosalistumisessa on käytetävä sekä digitaali-sia etä ei-digitaalisia kanavia yhdenvertaisten osalis-tumismahdolisuuksien turvaamiseksi. •  Tiedotaminen. On eritäin tärkeää, etä ilmastopo-liitisista toimista ja niihin liityvästä kansalaisosalis-tumisesta tiedotetaan tehokaasti ja
	•  Selkokielisyys. Ilmastopoliitisista toimista tiedotet-taessa sekä niihin liityvässä kansalaisosalistumisessa on käytetävä selkeää, kansantajuista kieltä. Selkeytä voidaan tehostaa visuaalisin keinoin, mm. videoiden ja infografikoiden avula. •  Asiantuntijatieto. Kansalaisosalistumisen yhteydessä on  tarjotava puolueetonta asiantuntijatietoa. Tieto tulee läh-teytää selkeästi. Läpinäkyvyyden vuoksi on perusteltava  selkeästi, miksi tieto on valitu ilmastotoimien pohjaksi. •  Käsiteiden selkeys. Valmisteluv
	2 Verkkokuuleminen ilmastolain valmistelussa 
	2.1 Tausta 
	Ilmastolaki on puitelaki, eli se velvoitaa vain viran-omaisia, ei yksiltä tai yrityksiä. Halitusohjelman mukaan ilmastolakia uudistetaan siten, etä tavoite hii-lineutraaliudesta eli päästen ja nielujen tasapainosta, saavutetaan vuoteen 2035 mennessä. Halituksen esitys uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua alkuvuo-desta 2021.1 Suomen perustuslain mukaan julkisen valan on tur-vatava perus- ja ihmisoikeudet.2 Sekä Suomessa etä kan-sainvälisesti on vakiintuneesti tunnustetu, etä ilmas-tonmuutos vaaranta
	siksi suuri painoarvo. Esimerkiksi oikeus terveeliseen  ympäristn, oikeus osalistumiseen ja oikeus elämään ja  turvalisuuteen linkityvät ilmastolakiin.  Nykyinen ilmastolaki4 tuli voimaan 2015. Laissa sää-detään suunnitelmista, joiden avula Suomen päästä vähennetään ja ilmastonmuutoksen sopeudutaan. Lisäksi laissa velvoitetaan valtion viranomaiset seuraa-maan ja raportoimaan päästehityksestä. Toisin sanoen, ilmastolaissa säännelään erilaisista ilmas-tosuunnitelmista ja niitä koskevasta seurannasta. Halituso
	Nykyisessä ilmastolaissa ei ole erikseen mainitu alkuperäiskansan oikeuksia. Ilmastolakia soveletaessa tulee kuitenkin turvata perus- ja ihmisoikeudet. Verkokuulemisela ympäristinisterikeräsi kansalaisten näkemyksiä siitä, miten saamelaisten oikeudet ja niiden turvaaminen pitäisi huomioida nyt uudistetavassa ilmastolaissa. 
	2.2 Aineisto ja menetelmät 
	Verkokuulemiseen osalistumisesta, tiedonsaannista ja oikeudenmukaisuudesta ilmastolain uudistuksessa saatoi vastata Otakantaa.f-sivustola kuudela kielelä: suomi, ruotsi, englanti, koltansaame, inarinsaame ja pohjoissaame. Kuuleminen oli avoinna 12.10.-12.11.2020, ja siihen vastatiin 218 kertaa. Vastauksista 12 oli englannin kielelä ja viisi saamen kielilä. Kysymyksiin vastattiin anonyymisti, eli vastaajilta ei edelytety taustatietojen antamista. 
	Osalistumista, tiedonsaantia ja oikeudenmukaista siirtymää koskevassa kyselyssä oli kolme temaatista osiota, jotka käsitelivät kansalaisosalistumista, tiedonsaantia ja oikeudenmukaisuuta ilmastolain valmistelussa. Kyselyssä oli 11 avovastauskysymystä ja yksi monivalintakysymys, joka koostui kymmenestä alakysymyksestä. Yhteensä kysymyksiä oli siten 21. 
	Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeuksia koskevassa kyselyssä oli viisi kysymystä, jotka kaiki olivat avovastauskysymyksiä. Kysymykset on listatu Liiteessä 
	A. Verkokyselyyn pystyi vastaamaan suomeksi, koltansaameksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi. Kyselyyn tuli yhteensä 33 vastausta. 
	Analysoimme avovastaukset laadulisena sisälanalyysinä. Tunnistimme analyysissä vastauksista teemoja ja luokitelimme vastaukset yleisempien yhteisten teemojen perusteela kategorioihin (Strauss & Corbin, 1998). Havainnolistamme kategorioita tulosten raportoinnissa oteila osalistujien vastauksista. Yleisimmät aineistossa esiintyneet kategoriat on esitelty kunkin kysymyksen analyysin yhteydessä. Monivalintakysymykset analysoimme tarkastelemala vastausjakaumia. 
	Vastauksia ei ole arvioitu sen perusteela, ovatko ne oikein vai väärin tai hyviä ja huonoja. Tulokset raportoidaan niin, etä yksitäistä vastaajaa ei pysty tunnista
	Avoimeen verkokyselyyn saatoi vastata kuka tahansa. On kuitenkin mahdolista, etä lopulinen vastaajajouko saatoi painotua niihin henkilhin, jotka olivat jo entuudestaan perehtyneet uudistukseen sekä niihin, joila on vahva mielipide asiasta. Tämä on syytä huomioida tulosten tulkinnassa. Lisäksi digitaaliseen kyselyyn osalistuminen on mahdolista vain niile kansalaisile, joila on siihen riitävät digitaaliset taidot. Vastaukset eivät siten ole edustava otanta suomalaisten mielipiteistä eli niistä ei voi päätelä 
	Viitteet 
	1 Lisätietoa ilmastolain uudistamisesta: 2 34 5 Kysely on nähtävissä tässä linkissä: 6 Kysely on nähtävissä tässä linkissä:
	3 Kansalaisosallistuminen 
	3.1 Avoimet kysymykset kansalaisosallistumisesta (kysymykset 1.1-1.5.) 
	Analyysimenetelmä 
	Jokainen vastaus kysymyksiin 1 1 -1 5  on analysoitu niin, että vastauksen sisälton luokiteltu yhteen tai useampaan analyysissä tunnistettuun kategoriaan  Yksi vastaus voi sisältää yhdestä kolmeen kategoriaa  Kategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia  Allaolevassa tekstissä olevat sitaatit ovat otteita verkkokuulemiseen jätetyistä vastauksista  
	Tulosten tulkinta 
	Koska kyseessä on itsevalikoitunut vastaajajoukko eikä satunnaisotos, tulokset eivät edusta laajemmin kansalaisten näkemyksiä eikä niitä tule sellaiseksi tulkita  Tuloksissa olennaista ovat laadullisen analyysin tulokset eli vastaajien monipuoliset näkemykset kansalaisosallistumisesta  Ne voivat auttaa ymmärtämään kansalaisosallistumisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä arvioimaan kansalaisosallistumisen hydyllisyyttä ilmastolain yhteydessä  
	3.1.1. Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ilmastosuunnitelmien valmistelussa ja toteutuksessa 
	miten kansalaisten tulisi saada vaikuttaa ilmastosuunnitelmiin tai niiden toteutukseen? (kuvio 1) 
	Analyysin tulokset 
	Vastauksissa nousivat esiin tarve antaa kansalaisile mahdolisuuksia osalistumiseen eri muodoissa sekä 
	Kansalaisosallistumisen muodot: Digitaalisesta ei-digitaaliseen ja niiden yhdistelmään 
	Vastauksissa tulivat esiin sekä digitaaliset etä ei-digitaaliset kansalaisosalistumisen muodot, joita voitaisiin käytää ilmastosuunnitelmien tytämiseen. Vastaajat esitivät näitä osalistumiskeinoja sekä ilmastosuunnitelmien valmisteluun ja toteutamiseen etä ilmastopoliitisista asioista tiedotamiseen. 
	”Matalan kynnyksen verkopalvelu, jossa voi tutustua suunnitelmiin ja ilmaista mielipiteensä niistä. Palveluun pitäisi liityä palautejärjestelmä, joka käytäisi vaika sisälanalyysiä kommentien sisäl analysointiin ja tunnistaisi sisällstä nousevat huolen aiheet, joista luokitelen ja klusteroiden tekisi yhteenvedon. Yhteenvetopalaute pitäisi my kohtuulisela aikataulula viestiä yleise, jota se kokisi mielipiteensä tuleen noteeratuksi.” 
	Miten kansalaisten tulisi saada vaikuttaa ilmastosuunnitelmiin tai niiden toteutukseen? N=188 
	60 50 40 30 20 10 0 62% 41% 48% 15% 7% 
	Digitaalisesti Tiet./Asiant.tieto Ei-digitaalisesti Luot./Puol./ Ei kansalais-Selkeä tieto osallistumista 
	Kuvio 1  Yleisimmät kategoriat osallistujien vastauksissa kysymykseen 1 1 : Miten kansalaisten tulisi saada vaikuttaa ilmastosuunnitelmiin tai niiden toteutukseen? Ilmastopoliittinen-kategoria tarkoittaa vastauksia, 
	joissa esitettiin ilmastopoliittisia kannanottoja  
	”Ilmastosuunnitelmien luonnokset voisi esitelä samansisältsissä webinaareissa, joita voisi seurata henkilohtaiselta näyttä, tai jos selaista ei ole, niin webinaareja voisi kerääntyä seuraamaan kunnantalole tai muuhun vastaavaan julkiseen tilaan. Webinaareissa tulisi ola mahdolisuus esitää kysymyksiä ja jätää kirjalisesti mielipiteensä.” 
	Ei-digitaalisista osalistumiskeinoista mainitiin mm. kyselyt, puhelinhaastatelut sekä kuulemiset paikalisesti kuten kirjastoissa, kouluissa ja kansalaisjärjesten kauta, kuten esimerkiksi seuraavissa vastauksissa: 
	”Vaikutusmahdolisuuksia eri tasoila: kunta, maakunta, kansaliset suunnitelmat. Digitaalisia alustoja muta my keskustelutilaisuuksia ja tyajoja, erityishuomio nuoriin, etä saadaan heidän äänensä mukaan. Erityisesti kuntatasola paikalisila asukaila suuri merkitys suunnitelmien 
	”Vanhan lain pohjalta, etä luonnoksiin saa tutustua digitaalisesti ja paperisessa muodossa (esim. kirjastoissa). Kansalaisten tulee saada esitää oma mielipiteensä samala tavala. Kansalaisten mielipiteitä voisi siten käytää kuten tätä kyselyä, tehdä koosteen ja antaa virkamiehile jne. tiedoksi, etä mikä asia on pinnala. Vaikutamismahdolisuus lisää my ilmastotden houkutelevuuta kansalaisissa.” 
	Kansalaisosallistumisen rooli: Ideoiden ja tiedon lähde 
	Vastaajat ymmärsivät kansalaisosalistumisen monela tavala: osalistumiseksi lainvalmisteluun ja ilmastopoliitisten toimien toteutamiseen sekä osalistumiseksi 
	”Ruohonjuuritason kokemusten ja huolien kuuleminen on arvokas tiedonlähde, joka tulee tunnistaa kansalisia ilmastosuunnitelmia laatiessa.” 
	Vastauksissa tuotiin kuitenkin esiin my mahdolisuuta vaikutaa ilmastosuunnitelmiin sitovan kansanäänestyksen kauta. Osalistavan ja suoran demokratian välimuotona esitetiin kansalaisraatia tai kansalaispaneelia, joka voisi keskustela ja äänestää tärkeimmistä ilmastopoliitista toimista. Raadin mielipide otetaisiin huomioon toimien valmistelussa ja niistä päätetäessä (Kts. my analyysin tulokset kansalaisraatiin liityvään kysymykseen). 
	Vastausten perusteela kansalaisile ei ole aina selvää, mikä rooli kansalaisosalistumisela olisi ilmastotoimien valmistelussa ja toteutamisessa. Osa vastaajista ymmärsi kansalaisosalistumisen tarkoitavan, etä kansalaisila olisi päätsenteko-oikeus ilmastopoliitisiin toimiin. Päätsenteko-oikeus heräti huolta joissakin vastauksissa, koska kansalaisila ei koetu olevan tarpeeksi valmiuksia, kuten tietoa, valveutuneisiin päätsiin ilmastotoimista. 
	”Kansalaisten ei tulisi päästä vaikutamaan toimien ja sitä kauta niiden vaikutusten laajuuteen, muta toimien ja ratkaisujen muotoihin kylä. Eli tieteen ja tutkimusten perusteela havaitut muutokset pitää toteutaa niiden tarvitsemassa laajuudessa ja siihen kansalaisten omien mielipiteiden ei tule päästä vaikutamaan.” 
	Osa vastaajista koki kansalaisosalistumisen mielekkääksi vain tärkeimpien ilmastopoliitisten toimien yhteydessä. Tärkeänä osalistumismahdolisuutena mainitiin my vaikutaminen ilmastokysymyksiin kansalaisjärjesten kauta. 
	Kansalaisosallistuminen yhdenvertaistavana tekijänä 
	Kansalaisosalistumisen nähtiin tuovan yhdenvertaisuuta lisääviä vaikutamismahdolisuuksia kansalaisile. 
	”Eri ihmisryhmien, kuten lasten ja nuorten, vammaisten henkilden ja alkuperäiskansa saamelaisten, osalistumismah
	Vastaajat my kokivat, etä osalistuminen ja vaikuttamismahdolisuudet voivat sitoutaa kansalaiset ilmastopoliitisten toimien toteutamiseen. 
	Toisaalta vastauksissa tuli esiin my huoli kansalaisosalistumisen mahdolisista kielteisistä puolista: mielipiteiden kärjistymisestä, tunteiden korostumisessa keskusteluissa faktatiedon sijaan, epätasa-arvoisista vaikutusmahdolisuuksista ja ”näennäisistä osalistumismahdolisuuksista”: 
	”Kansalaisten osalistuminen ja osalistaminen on siis kaksijakoinen asia: näennäisosalistaminen on ajanhukaa ja rapautaa uskoa lainsäätäjään, joten osalistumisela tulisi ola todelista vaikutusta. Osalistuminen ei kuitenkaan saisi ola kilpahuutoa, ja päästähennysten raamien ei tulisi ola osalistujien päätetävissä.” 
	Tehokasta tiedotamista  ilmastotoimien valmistelun eri vaiheissa toivotiin sekä digitaalisessa etä ei-digitaalisessa muodossa ja perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Vastauksissa todetiin, eteivät pelkät osalistumismahdolisuudet riitä, vaan kansalaiset tarvitsevat my tietoa ilmastopoliitisista toimista ja niihin liityvistä tärkeistä aiheista. 
	Asiantuntijatiedolla tärkeä rooli ilmastopolitiikassa 
	Vastaajat korostivat tieteelisen ja/tai asiantuntijatiedon roolin tärkeytä ilmastopoliitisten toimien perustana. Osa vastaajista koki tieteelisen/asiantuntijatiedon soveltamisen ilmastosuunnitelmiin ensisijaisen tärkeänä ja tärkeämpänä kuin kansalaisosalistumisen. Toisaalta vastauksissa tuli my esiin, etei tieteelisen/asiantuntijatiedon ja kansalaisosalistumisen tarvitse välttämätä ola toisiaan poissulkevia elementejä. Vastaajien mukaan ilmastopoliitisten toimien suunnitelussa voidaan antaa kansalaisile aja
	”Mielestäni parasta olisi, jos asiantuntijat laatisivat ehdotuk-set ja niiden pääperiaateet tieteeliseen tietoon perustuen. Kansalaiset voisivat vaikutaa puolestaan suunnitelmien yksityiskohtiin mm. vastaamala mm. verkokyselyihin.” Kansalaiset kaipaavat luotettavan ja selkeää tietoa Vastauksissa korostetiin luotetavan/puolueetoman tiedon ja selkokielisen/selkeän tiedon tärkeytä. Osalis-tujat toivoivat, etä ilmastopolitiika perustuisi luotet-tavaan ja puolueetomaan tietoon ja etä kansalaiset pää-sisivät help
	tonmuutoksen hilinnän kanssa on huutava kiire, ei ole aikaa  antaa päätvaltaa näistä asioista kaikile kansalaisile.” Suositukset Tulosten perusteela esitämme seuraavat suositukset: •  Jos kansalaisosalistumista käytetään ilmastosuunni-telmien valmistelussa, osalistumiseen olisi hyvä tar-jota monipuoliset mahdolisuudet sekä digitaalisesti etä ei-digitaalisesti. Kansalaisten vastauksissa esitetyt verkokuulemiset ja luonnosten kommentointi ver-kossa voivat ola hyviä keinoja osalistaa kansalaisia. •  Osalistumi
	3.1.2. Kansalaisosallistuminen  lainvalmistelun eri vaiheissa  missä vaiheessa osallistumisen pitäisi olla mahdollista? (kuvio 2) 
	Analyysin tulokset Kansalaisosalistuminen nähtiin tarpeeliseksi lainvalmis-telun eri vaiheissa suunnitelusta luonnosteluun, luonnok-sen kommentointiin ja ilmastotoimien toteutamiseen. 
	Osalistumismahdolisuuksien tärkeyden lisäksi vastaajat korostivat osalistumisen laatua. Korkealaatuinen osalistuminen syntyy mielekäästä ja merkitykselisestä osalistumisesta. Osalistumisen on vastaajien mielestä oltava oikeasti merkitykselistä, ”ei vain muodon vuoksi” osalistumista. Vastaajat näkivät erityisesti alkuvaiheen osalistumisen tärkeänä. Vastaajat esitivät my, etä kansalaisosalistumisen muodot voisivat vaihdela eri vaiheissa. 
	Kansalaisosallistumista ilmastotoimien suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin 
	Vastauksissa toivotiin kansalaisosalistumisen mahdollistamista kaikissa lainvalmistelun vaiheissa alusta loppuun: suunnitelusta toimeenpanoon ja päätten seurantaan sekä arviointiin. Osalistumismahdolisuuksien lisäksi kansalaiset korostivat osalistumisen laatua: Osalistumisen on oltava oikeasti merkitykselistä, ”ei vain muodon vuoksi” osalistumista, kuten seuraavista vastauksista käy ilmi: 
	Missä vaiheessa osallistumisen tulisi olla mahdollista? N=184 
	60 50 40 30 20 10 61% 33% 4% 2% 0 Kaikissa vaiheissa Lainvalmistelun Ei kans. osall. Ennen asiantunti-alussa joiden lausuntoja 
	Kuvio 2  Yleisimmät vastauskategoriat vastauksissa kysymykseen kansalaisosallistumisesta ilmastolakiprosessin eri vaiheissa  
	”Ehdotomasti kaikissa vaiheissa. Suunniteluvaiheessa koke-musten ja näkemysten kuuleminen. Valmistelu- ja toteutus-vaiheissa varmistetava, etä päätten implementointi vas-taa varmasti suunniteluvaiheessa esiin nousseisiin ongelmiinja huoliin. Aito osalisuus syntyy ainoastaan selaisten osalis-tumismahdolisuuksien kauta, jotka kataa kaiki päät-senteon vaiheet.” ”Kaikissa vaiheissa, joissa osalistuminen on oikeasti hyyl-listä suunnitelmien ja toimien kannalta. Osalistamista ei kannata tehdä vain ”muodon vuoksi”
	3.1.3. Yhdenvertaisen osallistumisen turvaaminen  miten mielestäsi voitaisiin varmistaa kaikille mahdollisuus osallistua ilmastolaissa määri-teltyjen ilmastosuunnitelmien suunnitte-luun iästä, koulutuksesta, ammatista tai asuinpaikasta riippumatta? (kuviot 3 ja 4) 
	Analyysin tulokset Tehokas, monikanavainen ja katava viestintä osalistu-mismahdolisuuksista oli vastaajien mielestä eritäin tärkeää yhdenvertaisen osalistumisen turvaamiseksi. Tehokaan viestinnän tavoiteeksi määrityi vastauk-sissa kaksi seikaa: kansalaisten tietoisuuden kasvata-minen osalistumismahdolisuuksista ja tarjotujen vai-kutuskanavat ovat mahdolisimman monen saavuteta-vissa. Vastauksissa esitetiin yhteistyä paikalisesti eri toimijoiden, kuten kuntien, kirjastojen, postien ja kou-lujen kanssa osalist
	  40 30 20 10 0 46% 46% 30% 14% 12% Tehokas viestintä Digitaaliset Ei-digitaaliset Paikallisosall. Selkokiel./Läpinäk./ osallistumismahd. osallistumismahd. Puolueett. 
	Miten mielestäsi voitaisiin varmistaa kaikille mahdollisuus osallistua ilmastolaissa määriteltyjen ilmastosuunnitelmien suunnitteluun iästä, koulutuksesta, ammatista tai asuinpaikasta riippumatta? N=179 
	Kuvio 3  Yleisimmät kategoriat vastauksissa kysymykseen yhdenvertaisen kansalaisosallistumisen  turvaamisesta ilmastolain valmistelemisen eri vaiheissa  
	”Tilaisuuksien järjestämisen lisäksi on panostetava viestin-tään, jota päivälehdistä, somesta, katukuvasta ja muualta saadaan ohjatua ihmiset kommentoimaan ilmastolakia. Ani-harva selailee lausuntopalvelua säännisesti bongaten tule-via suunnitelmia.” ”Toistan: suurin mahdolisuuden karsija on, etä tieto kom-mentoitavista suunnitelmista ei tavoita ihmisiä. Jos se tavoit-taa, ja kommentointiväylä osoitetaan, peli on jo aikalaila voitetu. Varmin tapa on informaatioposti jokaiseen kotiin. Toiseksi varmin on luod
	”Osalistumismahdolisuudesta kannataisi tiedotaa tavalista  julkisen halinnon tiedotusta räväkämmin ja laajemminkan-nataa otaa mukaan some, paikalismediat ja paikat, joissa  ihmiset arjessaan hengaavat. Siis esim kauppakeskukset, pubit,  torit. Sometiedotuksessa esim koronasta on tiedotetu yhteis-tysä someammatilaisten kanssa, mikä on olut hyvä strategia  verratuna siihen, etä julkinen halinto tuotaisi itse sisält.” Monimediaisuus My tiedotamisen muodon tärkeys tuli vastauksissa esiin. Perinteisen kirjalisen
	Miten mielestäsi voitaisiin varmistaa kaikille mahdollisuus osallistua ilmastolaissa määriteltyjen ilmastosuunnitelmien suunnitteluun iästä, koulutuksesta, ammatista tai asuinpaikasta riippumatta? N=179 
	9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9% 8% 6% 5,6% 5% 
	Monikielisyys Saavutettavuus Nuoret/Lapset/ Yhteisty koulut Ilmastopoliitt. 
	Kuvio 4  Yleisimmät kategoriat vastauksissa kysymykseen yhdenvertaisen kansalaisosallistumisen 
	turvaamisesta ilmastolain valmistelemisen eri vaiheissa  
	”Koronatiedotuksesta voisi otaa malia. Informaatiota pitää tarjota sekä kirjalisessa muodossa, etä mykin visuaalisesti kuvien/käsitekartojen/aikajanojen kauta havainnolistettuna, sekä video/audio-muodossa. Ei kuivakaa ja vaikeastiymmärretävää kapulakieltä, vaan info lyhyesti ja ytimekkäästi etä on helppo lukea ja ymmärtää sisält ja vaika lisänä mahdolisuus tutustua aiheeseen pidemmin (ja edeleen selkeästi); netissä esim. painamala ”lue lisää”-nappia, muissa kanavissa kerrotuna mistä ltää lisää infoa. Kaiken
	”Sekä tiedon ltäminen, etä osalistumismahdolisuuden käytäminen pitää ola helppoa ja yksinkertaista. Käytäjäkokemuksia kannataa kyselä my pitkin matkaa ja tehdä palvelumuotoilua jatkossakin. Hyvinä esimerkeinä tulee mieleen Koronavilkun lataamisen ja käyt helppous ja koronatiedotussivun selkeys paikalisele tasole vievine linkeineen.” 
	Saavutettavuus, selkokielisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus 
	Vastauksissa toivotiin, etä  osalistumismahdolisuuksien tiedotamisessa ja itse osalistumismahdoli
	”Viesti tulee muotoila siten, etä tämä on tärkeää ja koskettaa kaikien arkea. Viestinnässä tulee huomioida selkokielisyys, jossa voidaan hyyntää (kotimaisten) kielten osaajia. Samoin viestinnässä tulee keskityä konkreetisiin asioihin, jota my ilmastoasioista ei niin perilä olevat kokevat osallistumisen mielekääksi.” 
	”Ilmastotoimien osalisuuden suunnitelussa pitäisi jatkossa panostaa nykyistä huomatavasti enemmän siihen, etä ilmastotoimien kommentointi on mahdolista monenlaisila pohjatiedoila. Päätten ja ehdotusten taustoitavan tiedon tulee ola selkeää ja helposti ymmärretävää. Tämä on helpompi varmistaa, kun osalisuus kytketään ilmastolaila osaksi kaikea ilmastotoimien valmistelua.” 
	Vastauksissa toivotiin my läpinäkyvyytä kansalaisosalistumisela kerätyn tiedon prosessointiin. Läpinäkyvyys varmistaisi, etä kansalaisosalistuminen otetaan huomioon ilmastotoimien suunnitelussa ja etä päätäjät reagoivat siihen perustelen päätsensä. 
	”On varmistetava ja näytetävä konkreetisesti, etä kansalaisilta saadut mielipiteet ja kysymykset on käsitelty ja kannanotot ymmärretävästi perusteltu.” 
	”Osalistuminen tulisi porrastaa siten etä kulku portaalta toisele (yksil kyläyhteistai vastaava> kunta> valtio ) olisi avointa ja informaatio selkeää, toistuvaa, kunnola esilä olevaa.” 
	Paikallinen osallistuminen ja yhteistyeri toimijoiden kanssa 
	Vastauksissa esitetiin yhteistyä paikalisesti eri toimijoiden, kuten kuntien, kirjastojen, postien ja koulujen kanssa osalistumismahdolisuuksien järjestämisessä. Paikalisosalistumisen koetiin tavoitavan kansalaiset katavammin kuin mahdolisesti etäiseksi jäävät valtakunnaliset vaikutuskanavat. Vastauksissa ehdotetiin muun muassa kansalaisosalistumisen järjestämistä kuntien kauta esimerkiksi paikalisissa typajoissa. 
	”Kunnat voisivat ola vastuussa kansalaisten mielipiteiden keräämisestä. Siten tavoitetaisiin kaiki kansalaiset, joila on kotikunta, yhdenvertaisesti.” 
	”My tyaikojen ja erilaisten laitosten (koulut, hoitolaitokset jne...) kauta tiedon levitäminen ja vaikutamismahdolisuuksien tarjoaminen, esim. ty tai opiskeluajasta varatu aikaa kyselyihin vastaamiseen. Pitää kuitenkin muistaa, etei kaiki ihmiset ole minkään tyaikayhteis tai laitoksen piirissä, ja huolehtia muista tiedotuskanavista yhtä laila.” 
	”Kuntakohtaiset workshopit, kommentitaulut todelisuudessa ja internetissä (ja miten tämä kaiki tieto datamainataan laadulisiin tilastoihin, avainsanat jotka korostuvat on nostetava esile julkiseen keskusteluun osana ”digidemokratiaa”).” 
	”Yksiltä kiinnostaa paikalinen konteksti. Kunnat pitää velvoitaa ilmastostrategian laatimiseen ja velvoitaa osalistamaan kuntalaiset sen toteutamiseen.” 
	Erityisryhmät: Nuoret, lapset ja opiskelijat 
	Nuorten, lasten ja opiskelijoiden osalistumisen koetiin vastauksissa erityisen tärkeäksi, koska ilmastopoliitiset toimet vaikutavat erityisesti heidän tulevaisuuteensa. Vastauksissa toivotiin toimenpiteitä nuorten, lasten ja opiskelijoiden tavoitamiseksi. 
	”Kaikien tasa-arvoinen mahdolisuus osalistumiseen on taattava, muta tässä voidaan perustelusti soveltaa my ”korostetaan niiden näkemyksiä joita päätset kosketavat” -periaateta, eli kohdentaa viestintää etenkin nuorile (somen ja oppilaitosten hyyntäminen). On selvää, etä pelkä tiedon saatavila oleminen ei riitä, jos osalistujiksi halutaan laaja ja heterogeeninen jouko suomalaisia. Kuntia voidaan varmasti hydyntää alueelisen tasa-arvon toteutamiseksi ja ehkäpä ammatiliitoja eri ammatiryhmien saavutamiseksi?” 
	”Ilmastotoimet liityvät vahvasti tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten mahdolisuus osalistua tulee taata. Kenties voitaisiin järjestää ilmastolakiin liityviä tyajoja ja kuulemisia ja my tiedotaa vaikutamismahdolisuuksista ahkerasti koulujen ja varhaiskasvatuksen suuntaan.” 
	Monikielisyys luo yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia 
	Osalistumiskanavat tulisi vastausten mukaan tarjota mahdolisimman monela kielelä, samoin osalistumismahdolisuuksista tiedotaminen. Monikielisyys nähtiin 
	vastauksissa tärkeänä seikana yhdenvertaisten osalis-tumismahdolisuuksien varmistamiseksi. ”Osalistumisen pitää ola mahdolista eri kielilä, jota my kielivähemmisthin kuuluvat voivat ilmaista näkemyksiääilmastotoimista.” Suositukset •  Tehokas viestintä. Kansalaisten osalistumismahdollisuuksista on tiedotetava tehokaasti. Viestinnän toteutamisessa on huomioitava mahdolisimman monipuoliset viestintäkanavat perinteisestä mediastasosiaaliseen mediaan ja valtakunnalisesta tiedotamisesta kansalaisten tavoitamisee
	3.1.4. Erityisryhmien osallistumismahdollisuuksien turvaaminen kuinka osallistuminen voitaisiin turvata erityisryhmille, kuten lapsille, v ammaisille ja ikääntyneille? (kuvio 5) 
	Analyysin tulokset Erityisryhmien osalistumisen mahdolistamiseksi vas-tauksissa esitetiin osalistumisväylien mukautamista  osalistujien valmiuksiin. Osalistuminen pitäisi my  
	jalkautaa kansalaisten omaan toimintaympäristn,  niin sanotuksi ”lähiosalistumiseksi.” Esimerkiksi las-ten osalistamiseksi esitetiin osalistumismahdoli-suuksien viemistä päiväkoteihin ja kouluihin yhteis-tysä opetajien kanssa. Ikääntyneiden osalistami-seksi ehdotetiin tilaisuuksia, kyselyitä ja haastate-luita kirjastoissa ja hoitokodeissa. Osalistumisen tulisi  ola yhdistelmä selkokielisiä ja saavutetavia digitaali-sia ja ei-digitaalisia keinoja, jota osalistuminen olisi  mahdolisimman monen ulotuvila. Lähi
	Kuinka osallistuminen voitaisiin turvata erityisryhmille, kuten lapsille, vammaisille ja ikääntyneille? N=173 
	40 30 20 10 0 46% 43% 20% 18% 13% 9% 
	Kuvio 5  Yleisimmät kategoriat vastauksissa kysymykseen erityisryhmien osallistumisen turvaamisesta  
	”Osalistumista voitaisiin toteutaa esimerkiksi kirjastoissa, kauppakeskuksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tms.” ”Kuntien tiedonkeruu tavala tai toisela. Lapsile päiväkotien ja koulujen kauta, vammaisile ja ikääntyneile kotihoitajien kauta.” YhteistyErityisryhmien osalistumisen turvaaminen vaatii vas-tausten mukaan yhteistyä useiden toimijoiden kanssa. Yhteistyä ehdotetiin vastauksissa muun muassa järjesten, yhdistysten, säätiden, koulujen, päiväko-
	tien, kirjastojen, hoitolaitosten, vammaisten tukiryhmien ja edunvalvontaryhmien kanssa. Yhteisty avula erityisryhmät pystytään tavoitamaan ja tarjoamaan heile osalistumismahdolisuuksia. Yhteisty yhteydessä mainitiin muun muassa opetajat, jotka voisivat hoitaa lasten vaikutus- ja osalistumismahdolisuuksia sekä hoitajat, jotka voisivat toimia ikääntyneiden ja sairaiden apuna osalistumisessa. 
	”Lapsile koulun kauta. Heidän näkemyksiään voitaisiin kuula, ja siten esim. opetaja voisi kirjoitaa ne yl ja lähetää eteenpäin. Esityksistä täytyy ola saatavila selkokielinen versio.” 
	”Konsultoidaan järjestä, jotka ajavat näiden ryhmien etuja. Heidän myävaikutukselaan viesti saadaan kohdennetua oikeaan paikaan ja oikeala tavala. Otetaan koronaviestinnästä malia: se viesti on mennyt taatusti perile kevään aikana.” 
	Koulutus 
	Koulutus nousi tärkeään rooliin erityisryhmien osalistumismahdolisuuksien turvaamisessa. Vastauksissa ehdotetiin ilmastonmuutoksen vaikutusten ja vaikutuskeinojen integrointia eri koulutusasteiden opetussuunnitelmaan sekä kansalais- ja tyäenopistoihin. 
	”Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja vaikutamiskeinoista pitäisi opetaa ainakin peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa, esimerkiksi kokonaisen pakolisen kurssin pitäminen. My oppilaitosten yleinen linjaus ilmastoystävälisyydestä, aktiivisuudesta vaikutaa ja sivistää nuoria entistä enemmän olisi hyylistä. Kouluissa pitäisi antaa entistä enemmän mahdolisuuksia vaikutaa riippumata taustoista.” 
	”Ops:iin vahva velvoitava ja monialainen ilmastokokonaisuus, joka voisi sisältää ilmastoasiantuntijavierailun ja hyvän suunnitelun paketin joka luoka-asteele.” 
	Selkokielisyys/Saavutettavuus 
	Vastauksissa korostetiin selkokielisyyden ja saavutetavuuden roolia erityisryhmien osalistumisessa. 
	Selkokielisyydelä ja saavutetavuudela tarkoitetiin asioiden ilmaisemista selkeästi ja ymmärretävästi sekä niistä viestimistä saavutetavasti digitaalisesti ja ei-digitaalisesti. 
	”Tieto pitää ola kyseisele ryhmäle ymmärretävässä muodossa ja vaikutustapa sopiva, esim. sadutus, piirtäminen, haastatelu, kirjoitaminen jne. ” 
	”Tarvitaan graafsia esitysmaleja ja mahdolisesti jonkinlaisia kohdennetuja tyajoja, joissa viestintä on esteettä, havainnolista (esim. rakennuspalikoila tms) ja mahdolisesti virtuaalisia ympäristä, joissa voi piirtää tai rakentaa ideoita jaettavaksi. Tärkeää on pitää selkeä ja yksinkertainen kieliasu ja mahdolistaa aina osalistuminen my mm. kuuroile ja sokeile sekä suomea, ruotsia ja englantia osaamatomile.” 
	Osallistumiskeinot: Haastattelut ja kyselyt 
	Osalistumiskeinoista haastatelut ja kyselyt nousivat vastauksissa esiin. Haastateluila tarkoitetiin sekä 
	”Haastateluina, joissa esimerkiksi puolueetomat/vastauksia ohjaamatomat kysymykset.” 
	”Ohjatusti kouluissa, päiväkodeissa kuntakohtaisila netikyselyilä tai tarvitaessa kirjalisia mielipidelomakeita hydyntäen.” 
	Lasten osallistumisen puolesta ja vastaan 
	Osassa vastauksia korostetiin, etei lapsile olisi syytä antaa vaikutusmahdolisuuta ilmastoasioihin, vaika ilmasto-opetuksen määrä lisätäisiinkin koulussa. Perusteluksi esitetiin, etä lapset ovat liian nuoria ymmärtämään monimutkaisia ilmastoasioita. 
	”Ympärist ja ilmasto-osaamista pitää lisätä perusopetukseen sekä toisele asteele. Mielestäni asioihin vaikutaminen kuuluu vain täysi-ikäisile eli lapsile koulutusta ja vaikutuskanavat 18-vuota täytäneile. Ympärist ja ilmastoasiat ovat monimutkaisia, jotka vaativat edes perusasioiden osaamista ja erilaisten ilmastotoimien vaikutusten ymmärtämistä joka päiväiseen elämään. Lapset eivät ymmärrä vaikutusten todelista merkistystä esimerkiksi liikumisen vaikeutamiseen koskevissa kysymyksissä.” 
	Toisaalta moni vastaaja koki, etä juuri lasten osalistuminen on tärkeää, koska ilmastoasiat kosketavat heidän tulevaisuutaan. Osa vastaajista tekisi lasten osalistumisesta pakolista. 
	”Lasten osalistuminen pitäisi ola pakolista, koska päätset vaikutavat oleelisesti heidän tulevaisuuteensa.” 
	3.1.5. Kansalaisraati ilmastolain  valmistelussa ja toteutuksessa mitä mieltä olet kansalaisraadin käyttä ilmastolain yhteydessä? (kuviot 6 ja 7) 
	Kansalaisraati on osalistavan demokratian metodi, jota on esitety käytetäväksi ilmastolain yhteydessä kansa-laisosalistumisen vahvistamiseksi. Raati kootaisiin satunnaisotannala kansalaisista, jotka keskustelisivat ilmastolaista ennen päätten tekemistä. Kansalaisraati voisi toimia esimerkiksi suunnitelmien valmistelun 
	yhteydessä. Kansalaisraadin kaltaista metodia on käy-tety eri puolila maailmaa monenlaisissa politiikaky-symyksissä. Raati voi palvela eri rooleissa neuvoa-anta-vasta tiedon lähteestä sitovaan päätsentekijään.1 Analyysimetodi Vastaukset kysymykseen kansalaisraadista luokiteltiin ensin yhteen seuraavista kategorioista: myteinen, kielteinen, myteinen ja kielteinen, epäselvä. Siten vastaukset luokiteltiin liiteessä B lueteltuihin temaati-siin kategoroihin. 
	Analyysin tulokset 
	Yhteenveto 
	Kansalaisraadin käytn ilmastolain yhteydessä suhtaudutiin vastauksissa pääsääntsesti myteisesti. Raadin nähtiin esimerkiksi vahvistavan kansalaisten tietoisuuta ilmastotoimista, sitoutavan kansalaisia päätsiin sekä lisäävän päätten legitimiteetiä ja oikeudenmukaisuuta. Raadin kielteisinä puolina pidetiin mm. ilmastopolitiikassa tarvitavien tiedolisten ja 
	Mitä mieltä olet kansalaisraadin käyttä ilmastolain yhteydessä? N=184 
	57% 
	57% 

	Myteinen Kielteinen Myteinen ja Epäselvä kielteinen 
	Kuvio 6  Vastaajien suhtautuminen kansalaisraadin käyttämiseen ilmastolain yhteydessä  
	 30 25 20 15 10 5 0 29% 13% 12% 10% 6% Asiantuntijatieto Asiantuntijaraati Kansalaisten Satunnaisotannan Raadin puoluettomuus valmiuksien puute haasteet 
	 taidolisten kansalaisvalmiuksien puuteta, satunnaiso-tannan haasteita sekä raadin puolueetomuuden varmis-tamista. Raadin onnistumisen edelytyksiksi katsotiin mm. osalistujien riitävän tietotason ja motivaation varmistaminen, ammatimainen fasilitointi sekä riitä-vän suuri ja edustava kokoonpano. Vastausten perus-teela asiantuntijatietoa pidetään tärkeänä ilmastotoi-mien suunnitelussa. Vastaajat kokivat, etei kansalai-sila ole vältämätä tarpeeksi asiantuntemusta ilmasto-asioista informoitujen päätten tekemis
	Mitä mieltä olet kansalaisraadin käyttä  ilmastolain yhteydessä? N=184 
	Kuvio 7  Yleisimmät kategoriat vastauksessa kysymykseen kansalaisraadin käyttämisestä ilmastolain yhteydessä  
	Kansalaisraadin myteiset puolet Vastauksissa nähtiin sekä myteisiä etä kielteisiä puo-lia kansalaisraadin käytsä ilmastolain yhteydessä. Myteisenä nähtiin seuraavat seikat: •  Kansalaisraati varmistaa kansalaisten osalistumis-mahdolisuudet ilmastotoimien suunnitelussa •  Kansalaisraati luo deliberaatiota ilmastoasioista, joka puolestaan tuo esiin monipuolisia näkemyksiä •  Kansalaisten tietoisuus ilmastolaista ja ilmastopolitii-kasta kasvaa •  Päätten legitimiteeti vahvistuu ja kansalaiset sitou-tuvat niihi
	Vastauksissa perusteltiin myteisiä näkulmia seu-raavasti: ”Kannatetava idea. My ulkopuolinen asiantuntijaraati olisi hyvä, jossa tarkasteltaisiin lain säätämistä ulkoapäin ja pystytäisiin kommentoimaan asioita tiedola ja taidola.” ”Hyvä idea. Tieteeseen perustuvat vaihtoehdot valitaviksi. Ja tieteelisyys oikein ymmärretynä: Ei ole vain yksi ”oikea” ja hyväksytävä näkemys, vaan uskaletaan kuunnela my muita ja annetaan argumentoinnin ratkaista.” ”Ehdotoman oleelinen vaihtoehto. Satunnaisotanta saavut-taa tila
	nan tulisi muutua, jota ehtisimme vielä pelastaa tilanteen. Vain ilmastoasioita tuntevia asiantuntijoita ja tutkijoita neu-voteluptiin mukaan.” Kansalaisraadin rooli Vastaajat näkivät kansalaisraadin monessa eri roolissa, mm. seuraavissa rooleissa: •  Täydentävässä roolissa muun päätsenteon ja lain-valmistelun lisäksi •  Päätävänä elimenä •  Ilman päätvaltaa tai muuta laajempaa vaikutusvaltaa •  Mielipidekyselyjen lisänä valmistelun tukena •  Toimenpiteiden toteutamisessa Kansalaisraadin onnistumisen edelly
	mentit). Asiantuntijaraati voisi koostua esim tieteenteki-jstä, lainoppineista ja journalisteista.” Satunnaisotannan haasteet Kansalaisraadin kokoaminen satunnaisotannala koetiin  osassa vastauksista yhdeksi kansalaisraadin haasteista.  Satunnaisotanta nähtiin epäoikeudenmukaiseksi meto-diksi, koska vain pieni osa kansalaisia pääsisi mukaan  kansalaisraatiin. Satunnaisotanta voisi johtaa my  epäedustavaan otokseen, koska mukaan voisivat lopulta  päätyä ne, jotka ovat asiasta jo valmiiksi kiinnostuneita.  ”J
	•  Kansalaisraadin roolista ja toiminnasta on tiedotet-tava selkeästi. •  Asiantuntijaraadin perustamista kansalaisraadin rin-nale kannataa harkita. 
	3.2. Osallistumisen tavat ilmastolain toteuttamiseen 
	Verkokyselyssä kysytiin, mitä osalistumisen tapoja voisi  itse ajatela käytävänsä ilmastolain toteutamiseen (kysymyk-set 1.6.1-1.6.9, kuvio 8). Kyselyssä esiteltiin yhdeksän osalistu-misen tapaa. Vastaajia pyydetiin otamaan kantaa kuhunkin  tapaan asteikola yhdestä viiteen, jossa yksi vastaa pienintä  valmiuta kyseisele keinole ja viisi suurinta valmiuta: •  Live-tapahtuma •  Ministeri sivut •  Sosiaalinen media •  Verkokyselyt •  Nuortenideat.f •  Lausuntopalvelu.f •  Kirjaliset lausunnot •  Muu pysyvä ryh
	Mitä seuraavista osallistumisen tavoista voisit itse ajatella käyttäväsi, jos haluaisit osallistua ilmastolain toteuttamiseen?  (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) 
	     Live-tapahtumat MInisteri sivut Sosiaalinen media Verkkokyselyt Nuortenideat.fi Lausuntopalvelu.fi Kirjalliset lausunnot ä ryhmä kansalaisista Kansalaisraati 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
	Kuvio 8   
	4 Tieto ilmastolain suunnitelmista 
	erkokyselyn toinen osa-alue koski tie-donsaantia. Kysymykselä ”Kuinka tietoavoitaisiin tarjota mahdolisimman sel-keästi ja katavasti tiedonpyytäjän tar-peisiin vastaten?” pyydetiin avoimia vastauksia keinoista tarjota tietoa. Analyysissä esitelään kuusi suurinta vastausryhmää kustakin kysymyksestä. Vastaukset osoitavat verkon ja digitaalisen ylivertaisen aseman tiedonvälityksessä. 
	Yleisin ehdotetu keino tarjota tietoa selkeästi ja kata-vasti tiedonpyytäjän tarpeisiin oli joko yleisesti interne-tiin liityvä tai tarkemmin määriteltynä verkosivu ja erilaista tietoa kokoava sivu. My erilaisia digitaalisia keinoja esitää tieto selkeästi ja katavasti visualisoiden tuotiin esiin muta my audiovisuaalisia keinoja, johon lukeutuivat televisio ja radio, pidetiin toivotavana. Vastaajia pyydetiin my kertomaan missä muo-dossa haluaisivat saada tietoa ilmastolain suunnitel-
	Kuinka tietoa voitaisiin tarjota mahdollisimman selkeästi ja kattavasti tiedonpyytäjän tarpeisiin vastaten? (Lukumäärä) N=161 
	30 25 20 15 10 5 0 Nettisivu Epäselvä Tietoa kokoava sivu Visualisointi Audiovisuaaliset Internet 30 26 22 17 17 7 
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	mista kysymykselä ”Missä muodossa ja milä tavala haluaisit saada tietoa ilmastolain suunnitelmista?”. Analyysissä huomioitiin kysymyksen ensimmäinen osa koskien toivotua tiedon muotoja ilmastolain suun-nitelmista. Erilaiset tiedon visualisoinnit nousivat esiin toivotavana tiedon esityksen muotona. Vastaajat ehdottivat esimerkiksi dynaamisia malinnuskeinoja, joita muokaamala pystyisi havainnolistamaan erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia lopputulemale. 
	Hyvänä muotona esitää tietoa ilmastolain suunnitel-mista pidetiin my erilaisia ohjatuja, käsikirjoitetuja tai toimitetuja dokumenteja, joita voisi esitää joko verkossa tai televisiossa. My erilaisia lyhyempiä video-talenteita, joissa kiteytetään tietoa ja laitetaan katselta-vaksi videopalveluihin, sekä tietoiskuja ja tiedon avointa saatavuuta pidetiin toivotavana tiedon esityksen muotona. 
	Missä muodossa haluaisit saada tietoa ilmastolain suunnitelmista? (Lukumäärä) N=175 
	20 15 10 5 0 Epäselvä Dokumentit Selkokielisesti Video Tietoiskut Visualisointi 20 11 10 9 9 7 
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	5 Oikeudenmukaisuus 
	lmastonmuutoksen hilintä ja siirtyminen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa edelytävät muutok-sia yhteiskunnassa. On tärkeää, etä nämä muu-tokset toteutetaan oikeudenmukaisesti sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioitaen. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoitaa esimerkiksi sitä, etä jokaisela on yhdenvertaiset mahdolisuudet elämässä. Ilmastonmuutoksen hilitsemisessä erityistä huomiota on kiinnitetävä niihin ryhmiin ja toimialoihin, joihin ilmastonmuutos vaikutaa erityisen voimakaasti. 
	5.1 Oikeudenmukainen siirtymä miten sinä kuvailisit, mitä oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa? 
	Vastaajia pyydetiin kuvailemaan käsitystään oikeuden-mukaisesta siirtymästä, jola yleisesti tarkoitetaan oikeudenmukaisuuta prosessissa, joka johtaa kohti hii-lineutraalia yhteiskuntaa. Vastaajat antoivat avoimia vastauksia kysymykseen ”Miten sinä kuvailisit mitä oikeudenmukainen siirtymä tarkoitaa?”. Talous, joka tässä käsitetään laajassa mielessä tuloja, varalisuuta ja taloudelista yhdenvertaisuuta koskevia asioita, oli merkitävä teema vastauksissa. Talouteen liit-tyvä näkemys oikeudenmukaisesta siirtymäs
	Muita tyypilisiä teemoja olivat sosiaalista tasa-arvoa, ulkoisvaikutusten, kuten maksutomien päästen huo-mioimista, sosiaaliturvaa ja alueelista tasa-arvoa pai-notavat näkemykset oikeudenmukaisuudesta. Sosiaa-lista tasa-arvoa painotavat näkemykset asetivat jolakin tavoin hyvinvoinnin keskin ja tekivät my yleensä pesäeroa muihin arvoihin, esimerkiksi näin: ”Taloudeli-set arvot eivät ole etusijala, vaan hyvinvointi.”. Ulkois-vaikutusten huomioimista pitivät tärkeänä sitä, etä tuotannosta ja kulutuksesta ilmas
	--Taloudellinen tasa-arvo Luontoarvot Sosiaalinen tasa-arvo Ulkoisvaikutusten huomioiminen Sosiaaliturva Alueellinen tasa-arvo Ilmastopolitiikka Sukupolvien tasa-arvo Epämääräistä Ilmastoepäily Demokratia Ihmisoikeudet Elinkeinopolitiikka Ei vastaa kysymykseen Globaali tasa-arvo Yritysvastuu Tietopohjainen päätsenteko Talousarvot Ilmastoteot luulo oikeudenmukaisuutta kohtaan Tiedon avoimuus Ekososialismi Degrowth Omavaraisuus Mahdollisuuksien tasa-arvo Kestävä kehitys KV-sopimukset 23 0 5 10 15 20 257 13 3 
	Oikeudenmukaisen siirtymän merkitys vastaajille (lukumäärä) N=195 
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	Vastauksista on vielä tunnistetavissa laajalti ilmasto-politiikaa oikeudenmukaisen siirtymän perustana pitä-viä näkemyksiä. Näissä yhteistä on oikeutuksen johta-minen yhteisistä yhteiskunnalisesta päätsenteosta ja ohjauksesta: ”Yhteiskunnalista ohjausta kestävämpään elämäntapaan. Vapaaehtoisuus ei riitä, vaan ihmisten valintoja pitää ohjata verotuksen, avustusten ja kieltojen keinoin.” Viimeinen merkitävä teema vastauksissa on eteen-päin, tuleviin sukupolviin katsovat mielipiteet. Näissä vastauksissa oikeud
	5.2 Sosiaalinen oikeudenmukaisuus mitä sosiaalinen oikeudenmukaisuus  mielestäsi tarkoittaa? 
	Verkokyselyssä kartoitetiin my käsityksiä sosiaali-sesta oikeudenmukaisuudesta, joka voidaan määritelä esimerkiksi tarkoitamaan yhdenvertaisia mahdoli-suuksia. Vastaajia pyydetiin kertomaan omin sanoin käsityksestään kysymykselä ”Mitä sosiaalinen oikeu-denmukaisuus mielestäsi tarkoitaa?”. Yleisin yhteinen teema näkemyksissä koski taloudel-lisia arvoja eli laajalti tuloja tai varalisuuta. Onkin kiin-nostavaa, etä sosiaalista oikeudenmukaisuuta lähesty-tään nimenomaan taloudelisten arvojen kauta. Talou-delisi
	koitaa tasa-arvon vahvistamista, mikä tulee huomioida kai-ken päätsenteon perustana.” Eräs merkitävä teema oli my mahdolisuuksien korostaminen sosiaalisena oikeudenmukaisuutena. Tätä näkemystä edustaneet mielipiteet pitivät yleensä tär-keänä toiminnan rajoitavien rajoitusten poistamista muta my tasapuolisten lähtohtien luomista esi-merkiksi yhteiskunnan tarjoaman turvaverkon myä: ” Yhdenvertaisia mahdolisuuksia, yksil laajaa vapauta ilman etä yhteiskunta määritää liikaa tai verotaa kohtuut-tomasti. Yksilden
	Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkitys  vastaajille (lukumäärä) N=168 
	Taloudelliset arvot Yhdenvertaisuus Epäselvä Mahdollisuudet Sukupolvien tasa-arvo Alueet Saastemaksut Globaali tasa-arvo Sosiaalinen tasa-arvo Osallisuus Ilmastoepäily Saamelaiset Ilmastopolitiikka Tasa-arvo Sosiaaliturva Koulutus Ihmisoikeudet Elinkeinot Demokratia Velvollisuus Omavaraisuus Luonnonvalinta Kannustimet Egoismi 27 0 5 10 15 20 25 307 8 2 24 5 7 2 1 22 5 5 2 1 18 4 4 2 1 11 3 3 1 1 
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	6 Alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeudet ja  niiden turvaaminen 
	6.1 Heikentämiskiellon ja / tai edistämisvelvoitteen merkitys saamelaiskulttuuriin millä tavoin heikentämiskielto ja/tai edistämisvelvoite ilmastolakiin kirjattuna  mielestäsi vaikuttaisi saamelaiskulttuuriin? 
	Moni ympäristaki sisältää saamelaiskultuuria koskien heikentämiskielon tai edistämisvelvoiteen. Tämä tar-koitaa, etä ilmastolain toimet eivät saa vaikeutaa saa-melaisten mahdolisuuksia kehitää kultuuriaan, kuten perinteistä poronhoitoa ja kalastusta. Kysymykselä ”Milä tavoin heikentämiskielto ja/tai edistämisvelvoite ilmastolakiin kirjatuna mielestäsi vaikutaisi saamelais-kultuuriin?” kartoitetiin näkemyksiä asiasta. Vastaukset luokiteltiin vastaajien näkemyksiin 1) positiivisista vaikutuksista, 2) ehdolise
	korkeimman halinto-oikeuden ratkaisukäytännsä,  joka viime kädessä tulkitsee lainsäät. Ilmastolain  osalta asiakokonaisuudet, kuten sitovat päästavoit-teet sekä ilmastopoliitiset ohjelmat ovat poliitiseen  päätsentekoon kuuluvia asioita, joiden asianmukai-suuta ei käsitelä oikeusjärjestelmässä. Täten jäisi  viranomaisten ja poliitikojen harkintaan, miten hei-kentämiskieltoa tulkitaan. Heikentämiskielto jäisi  kokonaisuutena paremminkin tyhjäksi kirjaimeksi,  jola ei olisi käytänn merkitystä saamelaisile.  K
	Ilmastolakiin tulisi kirjata, etä ilmastonmuutoksen hilitsemis- ja sopeutumistoimila tuetaan alkuperäis-kansa saamelaisten oikeuksia ja mahdolisuuksia yläpi-tää ja kehitää oma kieltään ja kultuuriaan.” 3)  Muutama vastaaja ei vastannut kysymykseen. 
	6.2 Vaikutusten arviointi ilmastosuunnitelmien yhteydessä tulisiko ilmastolaissa edellyttää, että ilmastosuunnitelmien yhteydessä tehdään saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointia? 
	Esimerkiksi kaivoslaki edelytää tekemään saamelais-kultuuria koskevia vaikutusten arviointeja. Kyselyssä selvitetiin näkemyksiä ilmastosuunnitel-mien osalta kysymykselä ”Tulisiko ilmastolaissa edel-lytää, etä ilmastosuunnitelmien yhteydessä tehdään saamelaiskultuuria koskevien vaikutusten arviointia?”  Vastaukset jakautuivat seuraavala tavala: 1  Kylä: 90,1 % 2  Ei 6,1 % 3  Epäselvä 3 % mitä näissä vaikutusten arvioinneissa  pitäisi tarkastella? Näkemyksiä siitä, mitä kyseisissä vaikutusten arvioinneissa  p
	1.  Elinkeino (K1: 32,1%) (K2: 33,3 %) (K3: 25 %) 2.  Kultuuri (kultuuri laajassa merkityksessä niin, etä sisältää perinteiset elintavat) (K1: 14,3 %) (K2: 41,7 %) (K3: 25 %) 3.  Saamelaisten itsehalinnon päätsiä (Saamelaiskärä-jien päätsiä ja saamelaisten mielipiteitä) (K1: 14,3 %) 4.  Saamelaisten itsehalintoa (K1: 3,6 %) 5.  Luontoa (K1: 7,1 %)  (K2: 8,3 %) 6.  Kerrannaisvaikutukset (K1: 10,7 %) (K2: 8,3 %) 7.  Muu  a. Kokonaisvaltaisesti (K1: 3,6 %)  b. Paikalisolosuhteet (K1: 3,6 %)  c. Saamelaisten lu
	6.2 Saamelaiskäräjien rooli ilmastosuunnitelmien valmistelussa tulisiko ilmastolakiin kirjata, että  saamelaiskäräjien kanssa tulee käydä  viralliset neuvottelut, kun ilmastosuunni-telmia valmistellaan? 
	Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia viralisissa kysy-myksissä. Saamelaiskäräjälain § 9 mukaan viranomaiset  neuvotelevat saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajakan-toisista ja merkitävistä toimenpiteistä, jotka voivat välit-tästi ja erityiselä tavala vaikutaa saamelaisten ase-maan alkuperäiskansana. Kyselyssä kartoitetiin näke-myksiä asiasta kysymykselä ”Tulisiko ilmastolakiin kir-jata, etä saamelaiskäräjien kanssa tulee käydä viraliset  neuvotelut, kun ilmastosuunnitelmia valmistelaan?”. 
	Vastaukset luokiteltiin kolmeen kategoriaan: Kylä, ei ja epämääräistä. Lisäksi vastauksissa huomioitiin erilai-sia lisäehdotuksia, joita ehdotetiin varsinaisen vastauk-sen lisäksi.  1.  Kylä (90,1 %)  a. Lisäksi pitää käydä neuvoteluja  i. Koltien kyläkokouksen kanssa  ii. Paliskuntien 2.  Ei (6,1 %) 3.  Epäselvä (3 %)  Vastaajista suurin osa (90,1 %) vastasi kylä kysymyk-seen, etä ilmastolakiin tulisi kirjata, etä saamelaiskärä-jien kanssa tulee käydä viraliset neuvotelut, kun ilmas-tosuunnitelmia valmiste
	Aineisto 
	Kyselyn raaka-aineisto sekä aineiston analyysi on jul-kaistu Open Science Foundation-aineistoluetelossa osoiteessa: htps://osf.io/bxay9/ 
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