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Haastattelurunko: ympäristöpolitiikan asiantuntijat
-

Kuvailkaa, kuinka tärkeänä pidätte ilmastomuutoksen hillitsemistä.

-

Mikä on Suomen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä?

-

Mitkä keinot ovat mielestänne vaikuttavimpia ilmastonmuutoksen hillinnässä?

-

Mikä taho Suomessa on päävastuussa ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimista?

-

Näytetään Ympäristöministeriön strategia 2030 sivu 2. Annetaan tutustua siihen 1min ja
kysytään mitä mieltä on tavoitteista?

-

Onko mielestänne Ympäristöministeriöllä riittävästi resursseja toteuttaa strategiaansa?

-

Minkä uskot olevan suurin este ympäristöministeriön strategian toteuttamiselle, jos budjettia
ei oteta huomioon?

-

Onko muiden ministeriöiden tavoitteet mielestäsi ympäristöministeriön tavoitteiden
saavuttamisen esteenä?

-

Tulisiko ympäristöministeriön asemaa vahvistaa, suhteessa muihin ministeriöihin? Jos kyllä
niin miten?

-

Valtiovarainministeriön laskelmien perusteella muut ministeriöt saavat määrärahansa.
Pitäisikö Ympäristöministeriön luoda muiden ministeriöiden vastuualueille
ilmastovaikutuksen raamit, joihin muut ministeriöt olisivat velvoitettuja sovittamaan
päätöksiensä kokonaisvaikutuksen?

-

Miten koette että yksityiseen kulutukseen voisi vaikuttaa ympäristöpolitiikalla?

-

Osaatteko ehdottaa keinoja kulutuksen hillitsemiseksi?

-

Miten väestöpolitiikka ja ilmastonmuutos Suomessa tulisi sovittaa yhteen? Kannatatteko
synnytystalkoita, maahanmuutolla väestörakenteen paikkaamista väestön ikääntymistä ja
asukasmäärän pienemistä vai jotain muuta?

-

Olisiko tuotantolaitosten lupamenettelyssä ympäristövaikutusten arviointiprosessiin otettava
mukaan tuotetun tuotteen koko elinkaaren laskennallinen ilmastovaikutus, siten että
ilmastoystävällisempiä tuotteita valmistavat laitokset saisivat helpommin rakennuslupia?

-

On sanonta ”yksityiskohtaisinkin tieto on turhaa, ellei se johda käytännön toimiin”. Tarvisisiko
mielestänne tutkimustiedon roolia kasvattaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Jos
pitäisi, miten tutkimustiedon saisi paremmin osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa?

-

Ohjaako talouskasvun tavoittelu yhteiskuntaa liiaksi, jos mietitään ilmastonmuutoksen
hillintää?

-

Haluatteko sanoa muuta aiheeseen liittyvää?

