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eSipuhe

Suomen hallituksen syksyllä 2009 julkaistu tulevaisuusselonteko arvioi ilmasto- ja ener-
giapolitiikan haasteita pitkällä aikavälillä sekä globaalista että kansallisesta näkökulmas-
ta. Suomi on sitoutunut aktiivisesti saamaan aikaan sen, että ilmaston lämpeneminen 
saadaan rajoitettua globaalisti enintään kahteen asteeseen. Vähäpäästöisen yhteiskunnan 
rakentaminen edellyttää vahvoja ja ripeitä toimia kaikilla tasoilla ja aloilla. 

Kuluttajatutkimuskeskus on ollut mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa tarjottiin 
maailman kansalaisille mahdollisuus keskustella kansainvälisestä ilmastopolitiikasta ja 
vaikuttaa Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluihin. Kansalaispaneeli järjestettiin 38 maas-
sa 26.9.2009 ja siihen osallistui noin 4 000 ihmistä. Suomessa paneeliin osallistui 107 eri 
ikäistä ja eri taustoista tulevaa ihmistä.

Suomen kansalaispaneeli kannattaa varovaisuusperiaatetta. Ilmastonmuutoksen riskien 
pienentämiseksi parasta olisi vähentää päästöjä mahdollisimman paljon ja nopeasti. 
Tämä on linjassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon kanssa.

Suomalaisten panelistien suositukset auttavat hahmottamaan, miten kansalaiset ym-
märtävät ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen. Suomen panelistien 
suositukset ilmastoneuvottelijoille liittyvät ennen kaikkea taloudelliseen ja yhteiskunnal-
liseen kestävyyteen sekä niiden saavuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin.

Kansalaiset pitävät markkinamekanismeja, taloudellista ohjausta ja vähäpäästöisen tek-
nologian kehittämistä keskeisinä keinoina vähentää päästöjä nopeasti. Suosituksissa kan-
salaiset yhdistelevät innovatiivisella tavalla viestintää ja verotusta. Kansalaispanelistit 
arvioivat, että suomalaisten  valmiutta toimia päästöjen rajoittamiseksi voidaan parhai-
ten kasvattaa markkinamekanismien avulla. He ideoivat esimerkiksi pakollista hiilijalan-
jälkimerkintää tuotteisiin. Tämä voisi toimia myös haittaveron perusteena. 

Globaaleihin vähennyshaasteisiin tarjotaan yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä 
edistäviä toimenpiteitä – vapaasti käytettäviä, open source -kehitettyjä vähäpäästöisiä tek-
nologioita, teknologisten ratkaisujen yhteiskehitystä Kioton mekanismin hengessä ja kan-
nustuksia kehittää verovapaasti globaalia liiketoimintaa vähäpäästöiselle teknologialle. 

Kiitämme kuulemispäivän panelisteja, pienryhmien vetäjiä, Kuluttajatutkimuskeskuksen 
henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneitamme Suomen Ympäristökeskusta, Suomen YK-
liittoa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, jotka olivat mukana mahdollistamassa Suomen 
kansalaispaneelin kokoontumista sekä Nollahiili Suomi Oy:tä, joka avusti tilaisuuden 
 dokumentoinnissa.

Päivi Timonen
Tutkimusjohtaja
Kuluttajatutkimuskeskus
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uudella ilmaStoSopimukSella kiire

Ilmastonmuutoksen hallinta vaatii monien eri tahojen kansainvälistä yhteistyötä. Poliitti-
set ratkaisut tehdään kansainvälisissä neuvotteluissa, mutta kaikki maailman kansalaiset 
elävät näiden ratkaisujen kanssa. Ihmiset eri puolilla maailmaa joutuvat sijoittamaan uu-
teen teknologiaan, muuttamaan kulutustottumuksiaan ja muokkaamaan ympäristöään. 
Siksi on tärkeää, että kansalaisten ääni pääsee kuuluviin ilmastonmuutosta koskevassa 
päätöksenteossa.

World Wide Views on Global Warming on Tanskan Teknologirådetin ideoima kansainvä-
linen hanke, jossa tarjottiin maailman kansalaisille mahdollisuus kertoa näkemyksiään 
kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. Kansalaispaneeli järjestettiin 38 maassa ja siihen 
osallistui noin 4 000 ihmistä tavoitteenaan vaikuttaa Kööpenhaminan joulukuun 2009 
ilmastoneuvotteluihin. Suomessa paneeliin osallistui 107 eri ikäistä ja eri taustoista tu-
levaa ihmistä. Paneeli kertoi mielipiteitään ja tuotti suosituksia ilmastoneuvottelijoiden 
käyttöön.

Kansalaispaneelin tulokset osoittavat kansalaisten kantavan huolta ilmastonmuutoksesta, 
sen vaikutuksista ja Kööpenhaminan neuvotteluiden tuloksista. Konkreettisia ehdotuksia 
sisältävät suositukset osoittavat, että myös todellisiin toimiin ollaan valmiita. Tulokset 
osoittavat myös, etteivät Suomen panelistit ole huolensa kanssa yksin. Koko maailman 
paneeleiden äänestysten tulosten keskiarvot ovat lähes poikkeuksetta samansuuntaisia 
kuin Suomen tulokset.



World Wide Views – kansalaisten viestit Kööpenhaminan ilmastoneuvottelijoille

Suomen kanSalaiSpaneelin näkemykSet 4

SuomalaiSpaneelin ideat

Suomalainen kansalaispaneeli ideoi yhteensä 16 suositusta Kööpenhaminan ilmasto-
neuvottelijoille. Useimmin esiintyviä teemoja suosituksissa olivat taloudellinen ohjaus, 
rahoituksen järjestäminen, teknologian kehitys ja vienti sekä kulutukseen liittyvät asiat. 
Panelistit äänestivät tuottamiensa ideoiden joukosta parhaat. Viisi eniten ääniä saanutta 
suositusta ovat:

1. Hiilijalanjäljen merkitseminen tuotteisiin pakolliseksi
Merkinnässä huomioidaan tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren osalta, lisäksi huomioi-
daan tuotteen kesto ja korjattavuus. Merkintä ohjaa tuotesuunnittelua, kuluttajien valin-
toja ja kaupan tarjontaa. Voi olla myös haittaveron peruste.

2. Teknologiaa kaikilta kaikille
Perustetaan ilmastorahasto, joka tukee uusiutuvien energiamuotojen kehitystä. Erityisesti 
tuetaan open source -tyyppistä kehitystyötä, jonka myötä kehitetyt teknologiat ovat va-
paasti kaikkien käytössä. Maat sijoittavat rahastoon summan, joka vastaa puolta heidän 
sotilasmenoistaan vuoteen 2020 asti.

3. Palkitsemisjärjestelmä
Kehitetään palkitsemisjärjestelmä, jossa palkitaan päästörajansa alittanut maa. Palkitse-
minen tulee tehdä siten, että se kannustaa edelleen rajoittamaan päästöjä, mm. sijoitta-
maan uuteen teknologiaan tai säästökeinoihin. Osa palkinnosta edellytetään käytettäväk-
si kehitysmaiden tukemiseen.

4. Tax-free green business
Tuetaan innovatiivisten uusiutuvan energian teknologiaa onnistuneesti implementoivien 
ja tuottavien yritysten toimintaa esimerkiksi verohelpotuksin.

5. Sitoudutaan
Sitoudutaan päästöjen vähentämiseen 25–40 prosentilla. Sitoudutaan hiilitaseen kehittä-
miseen päästöjen vähentämiseksi ja nielujen lisäämiseksi. Sitoudutaan myös valtioiden 
ja kansalaisten hiilikiintiöihin, joita seurataan hiilijalanjäljillä sekä maailmanlaajuiseen 
yhteistyöhön.

Taloudellista ohjausta korostavat ehdotukset käsittelivät verotusta, päästökaupan mah-
dollisuuksia ja muita uudenlaisia taloudellisen ohjauksen keinoja. Rahoitusratkaisuja kä-
sittelevät suositukset suuntautuivat teknologian kehittämisen ja viennin rahoittamiseen 
sekä erilaisiin tapoihin kerätä varoja tarvittavaa rahoitusta varten. Teknologian kehitys 
ja sen vienti ja kulutukseen liittyvät teemat huomioivat paitsi energiankäyttöön liitty-
viä asioita myös ohjasivat vastuuta kaikenlaisissa kulutusratkaisuissa itsensä kuluttajan 
suuntaan.
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SuomalaiSpaneelin mielipiteet

Yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista panelisteista oli huolestuneita ilmaston-
muutoksesta, ja  melkein kaikki osallistujat pitivät uuden ilmastosopimuksen syntymistä 
kiireellisenä tavoitteena. He myös pitivät ilmastosopimukseen liittymistä tärkeänä. Tulok-
set olivat saman suuntaisia myös muissa paneelimaissa. 

Enemmistö suomalaispanelisteista halusi pitkän aikavälin tavoitteeksi ilmaston lämpe-
nemisen rajoittamisen nykyiselle tasolle tai vielä alemmas. Lähes yhdeksänkymmentä 
prosenttia kaikista osallistujista halusi asettaa teollisuusmaiden lyhyen aikavälin päästö-
vähennystavoitteeksi vähintään 25 prosenttia. Ilmastosopimuksen noudattamatta jättä-
misestä valtaosa suomalaisista samoin kuin muiden maiden panelisteista halusi ankaria 
tai merkittäviä rangaistuksia.

Kehitysmaille, joilla on merkittävät päästöt ja/tai tulot, suomalaispanelistit halusivat aset-
taa lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet niin, että mitä rikkaampia maat ovat ja 
mitä suuremmat niiden päästöt ovat, sitä tiukemmat tavoitteet päästöjen leikkaamisessa. 
Köyhimmille kehitysmaille suomalaispanelistit sallisivat jonkin verran päästöjen kasvua.

Suurin osa suomalaisista osallistujista näki tarpeelliseksi fossiilisten polttoaineiden hin-
nan nostamisen ainakin teollisuusmaissa ja kehitysmaissa, joilla on merkittävät päästöt 
ja/tai tulot. Suomalaiset olivat selvästi halukkaampia hinnan nostoihin kuin muiden mai-
den panelistit.

Valtaosa osallistujista eri maiden paneeleissa kannatti yhteisen globaalin rahoitusjärjes-
telmän perustamista tukemaan kehitysmaiden auttamista ilmastonmuutoksen torjun-
nassa ja siihen sopeutumisessa. Suomalaisten osallistujien mielestä kaikkien maiden pait-
si mahdollisesti vähiten kehittyneiden maiden tulisi maksaa teknologian kehittäminen.
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WWVieWS-tuloSten Vertailu 
Suomen ilmaStopolitiikkaan

Alla olevassa taulukossa on vertailtu Suomen ilmastopolitiikan keskeisiä linjauksia 
WWViews panelistien vastauksiin Suomessa ja maailmalla.

Aihe
Suomen ilmasto-

 politiikan linjaukset
Suomen WWViews  

-panelistit
Maailman WWViews  

-panelistit keskimäärin

Lämpötilan nousun  
rajoittaminen

Tavoitteena on rajoittaa 
lämpötilan nousu pitkäl-
lä aikavälillä 2 asteeseen1

34 % haluaa rajoittaa  
lämpenemisen 2 asteeseen,  
59 % toivoo vielä kovempia 
tavoitteita

35 % haluaa rajoittaa  
lämpenemisen 2 asteeseen,  
53 % toivoo vielä kovempia 
tavoitteita

Päästöleikkaustavoite 
teollisuusmaille  
(vuoden 1990 tasosta)

EU:n jäsenenä Suomi on 
sitoutunut vähentämään 
kasvihuonekaasuja 20 % 
vuoteen 20202

88 % kannattaa kovempia  
tavoitteita
(45% kannattaa 25–40 %:n 
ja 43% yli 40% vähennys-
 tavoitteita)

89 % kannattaa kovempia 
tavoitteita 
(58 % kannattaa 25–40 %:n 
ja 31 % yli 40 %:n vähennys-
tavoitteita)

Kööpenhaminan  
sopimuksen tärkeys

Uuden sopimuksen syn-
tymistä Kööpenhaminas-
sa pidetään tärkeänä3

95 % pitää uuden ilmasto-
 sopimuksen syntyä  
Kööpenhaminassa tärkeänä

91 % pitää uuden ilmasto-
 sopimuksen syntyä  
Kööpenhaminassa tärkeänä

1   Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea, s. 23. Valtio-
neuvoston kanslian julkaisusarja, 28/2009 (http://www.valtioneuvosto.fi/toiminta/tulevaisuusselonteko/fi.jsp).

2   EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020; vähennystavoite nousee 30 
prosenttiin, mikäli myös eräät muut maat sitoutuvat vastaaviin vähennyksiin (Pitkän aikavälin ilmasto- ja ener-
giastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008, s. 13–14; http://www.tem.fi/
index.phtml?s=2658).

3  Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunia uskoo, että joulukuussa Kööpenhaminassa voidaan päästä poliittiseen 
yhteisymmärrykseen mutta aika ei riitä juridisen sopimuksen hyväksymiseen (HS 10.11.2009).
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ääneStyStulokSet

Ilmastonmuutos ja sen seuraukset

Kuinka paljon tiesit ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista ennen osallistumistasi 
WWViewsiin?

 En ollut lainkaan perehtynyt aiheeseen
 Tiesin vähän
 Tiesin jonkin verran
 Tiesin paljon
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

Kuultuasi erilaisia arvioita ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, kuinka huolestunut 
olet ilmastonmuutoksesta?

 Hyvin huolestunut
 Melko huolestunut
 Jossain määrin huolestunut
 En ollenkaan huolestunut
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

0 %  3 %      25 %                                                                      71 %                                             1 %

                                                  65 %                                                             22 %        10 %  3 %  0 %

1 %       17 %                                                53 %                                                        28 %       1 %

                                                62 %                                                               28 %       9 %  1 %  0 %

1 %   14 %                                               53 %                                                           32 %              0 %

                                 44 %                                                          41 %   13 %  2 %  0 %

2 %           23 %                                                            58 %                                              16 %    1 %

                                                                   87 %                                        10 %  3 %  1 %  0 %
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Pitkäaikainen tavoite ja kiireellisyys

Kuinka kiireellisenä pidät maailmanlaajuista ilmastosopimusta?

 Se on kiireellinen tavoite ja sopimus pitäisi laatia COP15-kokouksessa
 Se on tärkeä tavoite mutta voi odottaa vielä muutaman vuoden
 Sopimus voi odottaa, kunnes vakavia ilmastonmuutoksen seurauksia ilmenee
 En kannata maailmanlaajuista ilmastosopimusta
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

Mikäli uusi ilmastosopimus syntyy COP15-kokouksessa, pitäisikö oman maasi poliitikkojen 
asettaa siihen liittyminen tärkeäksi tavoitteeksi?

 Kyllä
 Ei
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

                                                                           95 %  1 %  0 %  2 %  2 %

                                                                           96 %  2 %  2 %

                                                                      91 %  6 %  1 %  1 %  2 %

                                                                       91 %  5 %  4 %

                                                                         95 %  3 %  1 %  1 %  1 %

                                                                             97 %  1 %  2 %

                                                                      91 %  7 %  1 %  1 %  1 %

                                                                   88 %  6 %  6 %
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Pitkäaikainen tavoite ja kiireellisyys

Mikä pitkäaikainen tavoite lämpenemisen hillitsemiseksi pitäisi asettaa?

 Mitään tavoitetta ei tarvitse asettaa
 On hyväksyttävä suurempi kuin 2 celsiusasteen lämpeneminen
 Lämpeneminen tulisi rajoittaa 2 celsiusasteeseen
 Maapallo ei saisi lämmetä enää tämän enempää
 Pitäisi palata esiteollisen ajan tasolle
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

Pitäisikö rangaista niitä maita jotka eivät noudata uudessa ilmastosopimuksessa niille 
asetettuja sitoumuksia?

 Kyllä, rangaistuksen pitäisi olla niin ankara, että sitoumusten noudattamatta jättäminen ei ole kannattavaa
 Kyllä, rangaistuksen pitäisi olla tuntuva
 Kyllä, mutta rangaistuksen pitäisi olla lähinnä symbolinen
 Rangaistusta ei pitäisi asettaa
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

2 %  4 %                   34 %                                                          48 %                                 11 %  1 %

3 %  4 %                       35 %                                               34 %                                     19 %   4 %

2 %  3 %                    37 %                                                      41 %                                     14 %   4 %

4 %  4 %               27 %                                       32 %                                          30 %    5 %

                                      50 %                                                            35 %                      7 %  4 %  4 %

                                   48 %                                                         35 %            10 %  4 %  4 %

                                           55 %                                                           30 %                 8 %  3 %  4 %

                                       52 %                                                      28 %                           15 %  3 %  3 %
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Kasvihuonekaasupäästöjen käsittely

Mikä lyhytaikainen päästöleikkaustavoite pitäisi mielestäsi asettaa Annex 1 -maille?
 

 Yli 40 %       25 % – 40 %         Alle 25 %       Tavoitteita ei pitäisi asettaa       En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

Mikä lyhytaikainen päästöleikkaustavoite pitäisi mielestäsi asettaa ei-Annex 1 -maille,  
joilla on merkittävä taloudellinen asema tai suuret päästöt?
 

 Niille pitäisi asettaa samat tavoitteet kuin Annex 1 -maille
  Niiden PÄÄSTÖJÄ pitäisi jossain määrin vähentää siten, että mitä rikkaampia ja mitä enemmän ne tuottavat päästöjä,  
sitä enemmän niiden pitäisi vähentää

  Niiden PÄÄSTÖJEN KASVUA pitäisi jossain määrin rajoittaa siten, että mitä rikkaampia ja mitä enemmän ne tuottavat päästöjä,  
sitä enemmän niiden pitäisi vähentää

 Niille ei pitäisi asettaa minkäänlaisia päästöleikkausvelvoitteita
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

Mikä lyhytaikainen päästöleikkaustavoite pitäisi mielestäsi asettaa vähävaraisille kehitysmaille?

 Niille pitäisi asettaa samat tavoitteet kuin Annex 1 -maille
  Niiden PÄÄSTÖJÄ pitäisi jossain määrin vähentää siten, että mitä rikkaampia ja mitä enemmän ne tuottavat päästöjä,  
sitä enemmän niiden pitäisi vähentää

  Niiden PÄÄSTÖJEN KASVUA pitäisi jossain määrin rajoittaa siten, että mitä rikkaampia ja mitä enemmän ne tuottavat päästöjä,  
sitä enemmän niiden pitäisi vähentää

 Niille ei pitäisi asettaa minkäänlaisia päästöleikkausvelvoitteita
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

                                 43 %                                                            45 %                      8 %  4 %  0 %

                  23 %                                                              66 %                      9 %  0 %  2 %

4 %             20 %                                                             68 %    3 %  5 %

                        31 %                                                              58 %            7 %  2 %  2 %

                    27 %                                                49 %            21 %  2 %  2 %

        13 %                        28 %                                                     48 %    8 %  3 %

                    27 %                                                                 64 %                 6 %  1 %  1 %

                    28 %                                                       52 %                 18 %  1 %  1 %

      10 %                      27 %                                                      53 %    7 %  3 %

                       31 %                                                            54 %                             11 %  1 %  3 %

                   28 %                                                  47 %                             21 %  2 %  4 %

              19 %                                      40 %                                                 33 %    5 %  3 %
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Teknologian ja sopeutumisen talous

Pitäisikö fossiilisten polttoaineiden hintaa korottaa?

 Kyllä, kaikissa maissa
  Kyllä, mutta vain Annex 1 -maissa sekä maissa joilla on merkittävä taloudellinen asema ja/tai suuret päästöt
  Kyllä, mutta vain Annex 1 -maissa
 Ei, hintoja ei pitäisi säännellä
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

_ _ _

Pitäisikö perustaa maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä, joka tukee kehitysmaita niiden 
sopeutumisessa ilmastonmuutokseen?

 Kyllä
 Ei
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

_ _ _

Mitkä maat uudessa ilmastosopimuksessa tulisi asettaa maksajiksi?

 Kaikki maat
  Kaikki paitsi kaikkein köyhimmät kehitysmaat
  Annex 1 -maat
 Maksuvelvoitteita ei pitäisi asettaa laisinkaan
 En osaa sanoa / en halua vastata

Suomi

Maailman keskiarvo

EU-maat

Köyhimmät kehitysmaat

                                       53 %                                                            35 %                      1 %  8 %  3 %

                    27 %                                                                   68 %                      1 %  2 %  2 %

                  23 %                                            43 %                                 8 %              20 %    5 %

                      29 %                                                         55 %                                     10 %  4 %  3 %

                   26 %                                          39 %                          3 %                26 %    6 %

                        31 %                                                               58 %                            5 %  3 %  3 %

              19 %                                        44 %                                       16 %                   19 %    3 %

                    28 %                                                           56 %                                         14 %  1 %  1 %

                                                                       91 %  8 %  1 %

                                                                    87 %  9 %  4 %

                                                                   86 %  10 %  4 %

                                                                          94 %  4 %  2 %
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näin kanSalaiSia kuultiin

Kansalaispaneelissa ihmiset keskustelivat yhden päivän ajan ilmastonmuutosta koskevis-
ta käsityksistään ja Kööpenhaminan neuvotteluja koskevista kysymyksistä. Kansallisten 
raatien keskustelut etenivät ympäri maailman, Australiasta USA:n Kaliforniaan noudat-
taen samaa ohjelmaa. Tuloksia päivitettiin päivän mittaan verkossa.

Panelisteille lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi noin neljäkymmentäsivuinen tausta-
materiaali, joka oli koottu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n keräämistä 
uusimmista tiedoista ilmastonmuutoksen taustoista, tekijöistä, siihen liittyvistä epä-
varmuuksista ja seurauksista. Sama materiaali jaettiin jokaisessa maassa osallistujien 
omalle kielelle käännettynä. Taustamateriaalia tukivat itse tapahtumassa esitetyt neljä 
dokumenttivideota. Lyhyiden videoesitysten jälkeen panelistit keskustelivat 6–8 hengen 
ryhmissä ja äänestivät tämän jälkeen kysytyistä asioista. Yhteensä päivän aikana kysy-
myksiä esitettiin 12 ja niiden lisäksi päivän viimeisessä osuudessa panelistien pienryhmät 
kehittivät omia suosituksiaan ilmastoneuvottelijoille vietäviksi. Myös näistä ideoista ää-
nestettiin. Kaikki äänestykset olivat suljettuja lippuäänestyksiä ja jokainen panelisti sai 
äänestää henkilökohtaisen näkemyksensä mukaisesti.

Suomessa Kuluttajatutkimuskeskus koordinoi kuulemistilaisuuden ja mukana järjestä-
mässä olivat Suomen ympäristökeskus, Suomen YK-liitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos.

Lisätietoja: http://www.wwviews.org/
http://blogit.kuluttajatutkimus.fi/ilmastoareena/
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