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Esipuhe 

CIVISTI on yhteiseurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa kansalaisten ideoihin, 
toiveisiin ja unelmiin perustuvia suuntaviivoja eurooppalaiselle tutkimukselle. Hanke pyrkii 
edistämään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja viemään kansalaisten 
tulevaisuudenodotuksiin perustuvia näkemyksiä myös päättäjien tietoon.  
 
CIVISTIä rahoittaa Euroopan komissio, joka käyttää hankkeen tuloksia tutkimuksen 
kahdeksannen puiteohjelman valmistelussa ja suuntaa sen avulla tieteen, teknologian ja 
innovaatioiden tutkimusta. Lähtökohtana työssä ovat seitsemän maan – Belgian/Flanderin, 
Bulgarian, Itävallan, Maltan, Suomen, Tanskan ja Unkarin – kansalaisten tässä hankkeessa 
esittämät tulevaisuusvisiot.  
 
Suomessa CIVISTIn ensimmäinen kansalaisraati järjestettiin 15.–16.5.2009 
Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingissä. Yhteensä 23 kansalaista työskenteli viikonlopun 
innostuneesti ja hyvässä hengessä ja tuotti kymmenen visiota tulevaisuudesta. Nämä 
kansalaisten ryhmätöinä tuottamat ja kirjoittamat visiot ovat tämän raportin keskeisin osa. 
Tutkijaryhmän rooli on ollut kirjoittaa raportin johdanto sekä kuvaus Suomen raadista ja 
projektin seuraavista vaiheista. Lisäksi kansalaisraadin visioteksteistä on taittovaiheessa 
korjattu joitakin kirjoitusvirheitä. 
 
Suomalaisten visiot samoin kuin kuuden muun maan kansalaisten tuottamat visiot julkaistaan 
syksyllä 2009 myös englanniksi. Tämän jälkeen asiantuntijoiden ryhmä pohtii keväällä 2010, 
miten visioista muokataan tulevaisuuden tutkimuskysymyksiä ja -ohjelmia. Kaikkien maiden 
kansalaisraadit kokoontuvat jälleen lokakuussa 2010 ottamaan kantaa ja arvioimaan 
asiantuntijoiden ehdotuksia. Tulokset saatetaan EU:n komission tietoon vuodenvaihteessa 
2010/2011, minkä jälkeen sidosryhmille järjestetään Brysselissä niin kutsuttu 
politiikkatyöpaja. 
 
Kiitämme lämpimästi kaikkia visiointiin osallistuneita kansalaisia!  
 
 
 
Kuluttajatutkimuskeskus, kesäkuussa 2009 
 
Mari Niva 
Mikko Rask 
 
 
 
 
 
 
Tässä raportissa käytetyt kuvat on otettu Suomen kansalaisraadissa 15.–16.5.2009. Kannen 
kuvassa ovat raadin osanottajat muutamaa lukuun ottamatta. 
 
Raportti on saatavilla CIVISTIn kotisivuilla osoitteessa www.civisti.org. Sivuilta voit myös 
lukea lisää hankkeesta sekä suomeksi että muilla kielillä. 
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Johdanto 

 
 

CIVISTI lyhyesti 
 
Millaisia ongelmia Euroopassa on ratkaistava tulevaisuudessa? Millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää 
30–40 vuoden kuluttua? Millaisia tavoitteita asetamme tulevaisuudelle paikallisesti, kansallisesti, Euroopassa 
ja globaalisti? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan seitsemässä Euroopan maassa kahdessa erillisessä 
kansalaiskonsultaatiossa vuosina 2009 ja 2010 osana Euroopan unionin rahoittamaa CIVISTI-hanketta 
(Citizen Visions on Science and Technology, ks. www.civisti.org). 
 
CIVISTIn tavoitteena on tuoda kansalaiset entistä kiinteämmin mukaan tiedettä ja teknologiaa koskevaan 
päätöksentekoon Euroopan unionissa. CIVISTIssä kehitetään uudenlainen kansalaisia osallistuva menetelmä, 
jossa kansalaiset tuottavat tulevaisuudesta omiin unelmiinsa ja toiveisiinsa perustuvia visioita. Näiden 
visioiden pohjalta hankkeessa tunnistetaan tieteen, teknologian ja innovaatioiden kehittämisen kannalta 
keskeisiä kysymyksiä ja haasteita. Kansalaisten tuottamien tulevaisuusvisioiden pohjalta hankkeessa 
luodataan tulevaisuuden tutkimus- ja teknologiapolitiikan vaihtoehtoja ja niihin liittyviä uusia 
tutkimusalueita. Lopuksi CIVISTI tuottaa ehdotuksia Euroopan unionin tulevan kahdeksannen tutkimuksen 
puiteohjelman tutkimusaiheiksi. 
 
CIVISTIssä on mukana seitsemän maata, Belgia/Flanderi, Bulgaria, Itävalta, Malta, Suomi, Tanska ja 
Unkari. Sitä koordinoi Danish Board of Technology / Teknologirådet Tanskassa. Muut osapuolet ovat 
Kuluttajatutkimuskeskus (Suomi), Instituut Samenlevingen Technologie IST (Belgia), Malta Council for 
Science and Technology MCST (Malta), Bulgaria Applied Research and Communication Fund (Bulgaria), 
Medián Opinion and Market Research Institute (Unkari) sekä Austrian Academy of Sciences, Institute of 
Technology Assessment OeAWITA (Itävalta). Hanke käynnistyi vuonna 2008 ja päättyy vuonna 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuva 1. Keskustelua valokuvista ja niiden herättämistä tulevaisuusajatuksista 
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Miksi kysyä näkemyksiä kansalaisilta?  
 
CIVISTIn lähtökohtana on, että kansalaiskonsultaatio voi tuottaa monella tapaa hyviä tuloksia. Kansalaisten 
näkökulmat tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita koskevissa kysymyksissä voivat olla toisenlaisia kuin 
asiantuntijoiden ja muiden intressitahojen. Siten kansalaisten osallistuminen voi nostaa esiin tuoreita 
arkielämään, kokemuksiin ja tulevaisuudenodotuksiin perustuvia ideoita, joita asiantuntijat eivät tulisi 
ajatelleeksi. Lisäksi CIVISTIssä kehitetty konsultaatiomenetelmä on avoin, läpinäkyvä ja yhtenäinen 
kaikissa osallistuvissa maissa. Se  perustuu erilaisten kansalaisten työskentelyyn yhdessä.  
 
CIVISTI ei tietenkään voi kertoa kaikkien kansalaisten kaikista visioista. Tavoitteena ei ole väestöllinen 
edustavuus tilastollisessa mielessä vaan kokoelma erilaisten eurooppalaisten visioista eri maissa. Nämä visiot 
muodostavat rikkaan aineiston, joka toimii pohjana uusia tutkimusaiheita ja -kysymyksiä pohtiville 
asiantuntijoille.  
 
Myös CIVISTIä itseään voidaan pitää eräänlaisena visiona. Se tuottaa visioita tulevaisuuden tutkimuksesta ja 
kehityksestä perustuen kolmeen vaiheeseen ja näkökulmaan: 

1. kansalaisten osallistuminen ja kansalaisten tulevaisuusvisiot (30–40 vuoden aikajänteellä) 
2. näihin pohjautuvat asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemykset tulevaisuuden tutkimustarpeista 
3. päätöksentekijöiden näkemykset ideoista uusiksi tutkimusohjelmiksi ja kysymyksiksi  

 
 

Kansalaisraadin tavoitteet ja toteutus Suomessa 
 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa touko-kesäkuussa kaikissa osallistuvissa maissa järjestettiin 
kansalaisraati, jonka tavoitteena oli pohtia tulevaisuutta koskevia toiveita, unelmia, huolia ja uhkakuvia ja 
kehittää niiden pohjalta visioita, toivottua tulevaisuutta koskevia kuvauksia. Kansalaisraadit toteutettiin 
saman suunnitelman ja ohjelman mukaan kaikissa maissa. Keväällä 2009 raateihin kutsuttiin mukaan 
erilaisia kansalaisia, ja ilmoittautuneiden joukosta valittiin eri-ikäisiä ja eritaustaisia naisia ja miehiä yleensä 
eri puolilta kutakin maata. Tavoitteena oli 25 kansalaisen ryhmä jokaisessa maassa.  
 
Visioinnin taustaksi hankkeessa tuotettiin informaatiolehti, jossa kuvattiin visiointia ja sen tarkoitusta sekä 
esiteltiin aikaisempia tulevaisuusvisioita. Lehti käännettiin osallistujamaiden kielille ja lähetettiin kaikille 
mukaan valituille etukäteen muutamaa viikkoa ennen raadin kokoontumista. Lehden suomenkielinen nimi oli 
Katse huomisessa.  
 
Suomessa kansalaiset rekrytoitiin lähettämällä osallistumiskutsu kaikille Kuluttajatutkimuskeskuksen 
ylläpitämän Kuluttajapaneelin jäsenille. Kirjeen vastaanottajille annettiin myös mahdollisuus jakaa kutsua 
eteenpäin, jos he eivät itse päässeet osallistumaan. Koska raati vaati paljon työtä ja sitoutumista, osallistujille 
luvattiin 100 euron suuruinen verollinen palkkio. Ilmoittautuneita oli hiukan yli 100, joiden joukosta 
valitsimme 29 osallistujaa siten, että joukossa on tasaisesti naisia ja miehiä, eri ikäryhmiä ja erilaisen 
koulutuksen saaneita kansalaisia eri puolilta Suomea.  
 
Toukokuun puolivälissä, 15.–16.5.2009 Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingissä järjestettyyn raatiin 
osallistui joistakin peruutuksista johtuen 23 kansalaista, joista 11 oli naisia ja 12 miehiä. Kuusi osallistujaa 
oli iältään 18–29-vuotiaita oli, seitsemän oli 30–49-vuotiaita ja kymmenen oli 50–68-vuotiaita. 
Koulutukseltaan ja ammateiltaan ryhmä oli monipuolinen. Yhteensä 14 osallistujaa oli kotoisin 
pääkaupunkiseudulta ja yhdeksän sen ulkopuolelta (Haukiputaalta, Järvenpäästä, Lappeenrannasta, Nokialta, 
Oulusta, Tampereelta ja Turusta).  
 
Suomen kansalaisraati työskenteli perjantai-illan ja koko lauantain ennalta sovitun ohjelman mukaan (ks. 
Liite). Ohjelma käynnistyi CIVISTI-hankkeen esittelyllä ja kahdella haastattelulla. Ensiksi CIVISTIn 
projektipäällikkö Anders Jacobi Tanskasta kertoi hankkeen taustasta ja siitä, mihin sen tuloksia käytetään. 
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Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan asiantuntija Osmo Kuusi puhui siitä, mitä tulevaisuusvisioinnilla 
voidaan saada aikaan ja miten tulevaisuusajattelua on hyödynnetty tiede- ja teknologiapäätöksenteossa. 
 
Tämän johdannon jälkeen osallistujat keskustelivat kokoonpanoltaan vaihtelevissa pienryhmissä 
menneisyydestä, ideoivat tulevaisuutta koskevia toiveita ja huolia, luonnostelivat ideoiden pohjalta ns. raaka-
visioita ja äänestivät näiden joukosta kymmenen kiinnostavimpana pitämäänsä visiota työstettäviksi 
eteenpäin. Suuri osa lauantaista käytettiin kymmenen valmiin vision kirjoittamiseen. Visiot tuotettiin 
käyttäen apuna tietokoneilla olevaa pohjaa, johon osallistujat kirjoittivat vision keskeisen sisällön, hyvät ja 
huonot puolet sekä sen, millaisia tietoja, taitoja, politiikkaa, voimavaroja ja menettelytapoja vision 
toteutuminen edellyttää. Lopuksi kaikki visiot esiteltiin muille ja niistä keskusteltiin.  
 
 
Työskentelyohjeet raadille 
 
Työskentelyohjeena kahdelle päivälle oli, että osallistujien tehtävänä on pohtia, käydä dialogia, kuunnella ja 
kunnioittaa toisten näkemyksiä, tehdä ryhmätyötä ja tehdä tarvittaessa kompromisseja. Tavoitteena ei ollut 
yksimielisyys kaikista asioista vaan näkemysten rikkaus ja visioiden työstäminen niiden pohjalta. 
 
Ennen kuin osallistujat ryhtyivät visioimaan, käytiin läpi seuraavia visioinnin piirteitä ja käyttötapoja : 
 
Mikä on visio?  
− visio on kuvaus tai kuvitelma toivotusta tulevaisuudesta 
− visio voi perustua toiveisiin ja unelmiin, mutta myös huoliin ja uhkakuviin, joiden ei haluta olevan osa 

tulevaisuutta 
− vision taustalla on arvoja, haluja, tietoa, nykypäivän ongelmia  
− visio ei ole ennustus tai polku vaan tavoitetila 
− visiot voivat olla erilaisia 

− ne voivat kytkeytyä ihmisten arkielämään ja sen ehtoihin (esim. koti, perhe, ystävät, työ, 
terveys, asuminen, elinympäristö, ruoka, liikkuminen, vapaa-aika, harrastukset jne.) 

− ne voivat olla yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia, kulttuurisia 
jne. (hyvinvointi, tulot, varallisuus, ympäristö, kulttuuri, tasa-arvo, teknologia, tiede, 
työllisyys, politiikka, elinkeinot jne.)  

− ne voivat olla kansallisia, Euroopan laajuisia tai globaaleja (ilmastonmuutos, muuttoliike, 
väestönkasvu, resurssien riittävyys, saastuminen, energia jne.) 

− eritasoiset visiot voivat limittyä toisiinsa; yksittäistä teemaa voidaan tarkastella monilla tasoilla 
− visiot voivat olla hyvin kokonaisvaltaisia ja kattaa monia alueita tai ne voivat keskittyä yhteen 

yksittäiseen teemaan 
− visiointi ei ole vain asiantuntijoiden tehtävä 
 
Mihin visioita voi käyttää? 
− visio voi motivoida ja ohjata ihmisiä suuntaamaan energiansa tietyn päämäärän saavuttamiseen  
− visio voi olla ”majakka”, se voi luoda yhteisiä tavoitteita 
− visioita voi käyttää strategiseen suunnitteluun ja tavoitteellisten päätösten tekemiseen nykyhetkessä 
− visioiden avulla voidaan luoda tärkeysjärjestyksiä: ”jos tavoitteena on visio x, täytyy toimia tavalla y, ei 

tavalla z” 
− visiot voivat vaikuttaa mielipiteisiin ja toimintaan  
− visiot voivat motivoida kansalaisia ja päättäjiä toimimaan tietyllä tavalla tiettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi 
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Raadin kirjoittamista visioista 
 
Se, että raadissa oli hyvin erilaisia – eri-ikäisiä ja eritaustaisia naisia ja miehiä eri puolilta Suomea – näkyy 
myös tuotettujen visioiden monenlaisuutena. Lopulliset visiot kirjoitettiin 2–3 hengen ryhmissä ja esiteltiin 
lopuksi muille osallistujille lukemalla koko visioteksti läpi ääneen ja näyttämällä se projektorilla seinälle. 
Kaikki seuraavassa esiteltävät visiot eivät siis ole kaikkien osallistujien yksimielisesti tuottamia ja 
hyväksymiä. Joistakin visioista ja niiden yksityiskohdista käytiin kiivastakin keskustelua. 
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Visiot 

 
 
Visio 1. 

 

Kielen ja kulttuurin vahvistaminen 

 

Vision lyhyt kuvaus  

Eurooppaan tulee maahanmuuttajia eri maanosista ja heitä tarvitaan kantaväestön 
ikääntymisen ja syntyvyyden alenemisen takia. Maahanmuuttajat/pakolaiset on 
kotoutettava kielen kautta kulttuuriin. Vastaavasti valtaväestö on ”sopeutettava” 
maahanmuuttajiin, joiden erilaisuutta on tuettava. Kulttuurisen identiteetin 
säilyttäminen ja arvostaminen on yhtä tärkeää valtaväestölle ja maahanmuuttajille. 
Kielellisen kotouttamisen on oltava samanlaista ja tasa-arvoista maittain ja alueittain. 
Kulttuurista kotouttamista tarvitaan yhtä vahvasti, mutta sen sisällöt riippuvat 
alueellisesta kulttuurista. Haasteena on ihmisluonto, joka on lähtökohtaisesti 
ennakkoluuloinen ja vieraanpelkoinen.. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Identiteetin vahvistamisen on tähdättävä oman itsen ja toisten kunnioittamiseen, jolloin ennakkoluulot 
vähenevät, turvallisuudentunne paranee, pahoinvointi vähenee ja yhteisöllisyys lisääntyy. Tavoitteena on 
pysyvä rauhantila. Kieli ja kielen hallitseminen on avain kommunikaatioon, koulutukseen, työhön, tasa-
arvoon, omien oikeuksien puolustamiseen ja demokratiaan. Pitkällä tähtäimellä hyvä kielellinen ja 
kulttuurinen kotouttaminen tuo taloudellisia etuja yhteiskunnalle ja rikastuttaa myös valtaväestön elämää. 
Valtaväestö suhtautuu positiivisemmin maahanmuuttajiin, jotka puhuvat alueensa valtakieltä kuin niihin, 
jotka käyttävät esim. englantia välikielenä. 
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Uhkana on, että ensimmäisen polven maahanmuuttajat jäävät vain selkokielen tasolle eivätkä omaksu 
rikkaampia kielellisiä ilmaisutapoja. Mamu-perheiden sisällä sosiaaliset suhteet voivat vääristyä, lapset 
joutuvat opastamaan vanhempiaan, mutta tällä visiolla vältämme sen. Lyhyellä tähtäimellä aito 
kotouttaminen on kallista, ja hyödyt ovat nähtävissä pitkällä aikavälillä. 
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Selkokielen aseman vahvistaminen (pelkät dyslektikot ym. erityisryhmät eivät ole ainoita, jotka tarvitsevat 
selkokieltä, vaan erityisesti maahanmuuttajat). Kielen oppiminen ei saa jäädä kuitenkaan pelkkään 
selkokielen tasoon, vaan selkokielen oppiminen on välivaihe yhteiskuntaan integroitumisessa. Digitelevisiota 
on kehitettävä siten, että katsoja voi valita itselleen oikeankielisen (haluamansa) tekstityksen. Televisio-
ohjelmien dubbauksesta on luovuttava kaikissa EU-maissa: televisio-ohjelmat on tekstitettävä, jotta kaikki 
kansalaiset oppivat kuulemaan vieraita kieliä ja parantamaan lukunopeuttaan. Ääneen lukevat älykynät 
lisääntyvät tulevaisuudessa ja helpottavat kommunikointia. Myös muut, tulevat innovaatiot helpottavat 
erikielisten keskinäistä kommunikaatiota tulevaisuudessa. Kannettavat tietokoneet pienenevät edelleen, 
jolloin www-sivujen hyödyntäminen koulutuksessa ja kommunikaatiossa paranee. Esimerkiksi arkipäivän 
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tilanteissa voi etsiä apua verkkosivujen puhesyntetisaattoriohjelmista: ravintolassa oma kämmentietokone 
auttaa tilaamaan ruoat. Verkko-opiskeleminen ja –oppiminen on yksi vaihtoehto perinteisille kieli- ja 
kulttuurikursseille. Kulttuurisista asioista on tiedotettava eri tiedonvälityskanavia myöten vahvemmin ja 
monipuolisemmin. Tiedottamisessa on huomioitava erilaiset kohderyhmät, kuten nuoret, ikäihmiset jne. 
Pienten kielten kirjallisuuden kääntämistä valtakielille on tuettava, samoin toisinpäin. EU:n tasolla on 
määriteltävä yhteiset kotouttamisen standardit, jotka on sovittava yhteisesti EU:n täysistunnossa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Ideoiden järjestelyä ja ryhmittelyä
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Visio 2. 

Ekologisen elämäntavan suosiminen 

 
 

Vision lyhyt kuvaus  

Vision tarkoituksena on ohjata ihmisiä elämään ympäristöystävällisesti ja suosimaan 
ekologista ja kestävää elämäntapaa. Vision toteutumiseksi tarvitaan muutoksia 
ihmisten asenteisiin kuten kuluttamistottumuksiin. Nämä muutoksen saavutetaan 
esimerkiksi mainonnan ja lainsäädännön keinoin. Päämääränä on, että jokainen 
ihminen elää ekologisemmin sekä osaa ja tahtoo tehdä hyviä valintoja. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Yhteiskunnan tulee suosia ekologista elämäntapaa. Tällaiseen elämäntapaan siirtyminen tapahtuu ensin 
asenteisiin vaikuttamalla ja lopulta lainsäädännön keinoin. Ihmisiä ohjataan toimimaan ja elämään 
ympäristöystävällisesti asteittaisten muutosten kautta. Tarjolla pitää olla enemmän tietoa, kuinka voi elää 
ekologisemmin ja tehdä hyviä valintoja. Markkinatalouden vaikutus ihmisten elämään ja tottumuksiin tulee 
tämän muutoksen myötä vähentymään. Kertakäyttökulttuurin täytyy vähentyä nopeasti, ja on siirryttävä 
laadun ja kestävyyden vaalimiseen. Asenteisiin pitää vaikuttaa esimerkiksi mainonnan ja tiedottamisen 
keinoin. Yhteiskunnan tulee osallistua kuluttamisen vastaisten mainosten rahoittamiseen. Voitaisiin jopa 
luoda yrityksille mainoskiintiö, jotta ihmisille ei syntyisi turhia tarpeita. Tilalle tulisi asiallista tiedottamista 
ekologisuudesta, esimerkiksi kierrätyksestä ja biohajoavista tuotteista. 
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Ympäristö säilyy myös tuleville sukupolville elinvoimaisena ja tuottavana: se tarjoaa riittävän ravinnon, 
visuaalisen nautinnon ja rentoutuksen. Elämänlaatu paranee, ja palataan siihen luonnonmukaiseen olotilaan, 
joka ihmiselle on ominaista. Myös kuluttaminen vähentyy. Kaikkia tuotteita voi kierrättää ja käyttää 
uudelleen. Koko tuotteen elinkaaren valmistamisesta pakkaamiseen, kuljetukseen ja markkinointiin asti pitää 
olla ekologisesti suunniteltu. On kannattavaa suosia ympäristöystävällisiä valintoja. Hyvien valintojen 
tekemiseen voidaan kannustaa antamalla tuotteen ostajalle jonkinlainen porkkana. 
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Kielteisiä vaikutuksia ei juurikaan ole, paitsi markkinatalouden menetykset. Esimerkiksi työpaikkoja saattaa 
lyhyellä aikavälillä kadota, mutta toisaalta niitä tulee lisää toisille aloille. Kielteisenä seurauksena on, että 
joidenkin ihmisten voi olla vaikeaa sopeutua muutoksiin. Esimerkiksi vanhukset eivät helposti opi uusia 
käytäntöjä ja suurkuluttamiseen tottuneet eivät halua luopua elintottumuksistaan. Tämän takia muutosten 
tulee tapahtua sopivalla vauhdilla, ellei tapahdu suurta luonnonkatastrofia, joka pakottaa globaalisti nopeisiin 
päätöksiin ja muutoksiin. 
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Vision toteuttamiseksi tarvitaan tutkimustietoa siitä, mikä on ekologista. Tietoa voisi välittää esimerkiksi 
lisäämällä tuotteisiin ekologisen jalanjäljen merkinnän, jotta jokainen pystyisi vertailemaan tuotteita. 
Luonnonmukaisesti tuotettua ja läheltä saatua ravintoa pitää suosia. Lihansyönti vähenee ja kasvissyönti 
lisääntyy. Tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman hyvin kaikki käytetyt raaka-aineet. Tarvitaan myös 
tietoa viestinnästä ja siitä kuinka se saavuttaa ihmiset sekä hyvää antropologian tuntemusta. Tarvitaan 
etenkin ympäristöä arvostavaa politiikkaa: ei olisi yhtä ympäristöpuoluetta, vaan ekologisuus on kaikkien 
yhteinen asia. Lainsäädännön keinoin vaikutetaan muun muassa mainontaan, tuotesuunnitteluun, 
jatkojalostukseen, kierrätykseen ja muuhun ekologiseen toimintaan. Menettelytapojen tulee olla 
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hienovaraisia. Niillä tulee pyrkiä vaikuttamaan ihmisten jokapäiväiseen elämään ja kuluttamistottumuksiin. 
Tarvitaan opastusta ja ohjausta siitä, kuinka toimia oikein ekologisesti. Esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa 
ja työpaikoilla voidaan esittää opetusvideoita ja järjestää koulutustilaisuuksia. Yhteiskunta voisi myös tukea 
sellaista elokuvateollisuutta, joka suosii ekologisuutta tai näyttää uhkakuvia tulevaisuudesta joka häämöttää 
jos ihmiset eivät muuta tottumuksiaan. Tarvitaan taloudellisia voimavaroja ja tukea jotta visio toteutuisi. 
Voidaan ajatella jopa esimerkiksi tiettyihin tuotteisiin lisättävää ”turhakeveroa” liian kuluttamisen 
karsimiseksi. Nämä varat käytettäisiin ympäristön suojeluun. Tulee siirtyä luontoa säästävään energian 
tuotantoon. Esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja merivoima pitää ottaa lisääntyvässä määrin käyttöön, ja tulee 
edelleen kehitellä uusia ekologisia energiantuotantotapoja. Olisi hyvä herättää keskustelua siitä, pitäisikö 
perustaa ympäristöasioihin suuntautunut valtioista riippumaton esimerkiksi YK:n kaltainen elin, jolla olisi 
sananvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia ympäristökysymyksissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Ideoiden järjestelyä 
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Visio 3. 

EurooppaTV 

 

Vision lyhyt kuvaus  

Perustetaan televisiokanava, joka uutisoi EU:n toiminnasta ja päätöksistä ja muista 
Euroopan ajankohtaisista asioista, sekä esittelee EU-maiden kulttuureita, tapoja ja 
tapahtumia. Kanava tarjoaa ohjelmia, joissa perehdytään yksityiskohtaisemmin 
ajankohtaisiin EU:n asioihin ja ne esitellään havainnollisesti ja selkeästi (esim. 
Lissabonin sopimuksen sisältö). Kanava tarjoaa monipuolisesti politiikkaa ja 
viihdettä. Uutiset kertovat koko maailman asioista painottaen EU:n näkökulmaa. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Visiomme on tarjota kaikille EU:n kansalaisille tietoa siitä, että ”mitä siellä Brysselissä oikein tehdään?”. 
Kanava on ilmainen ja jakelu tapahtuu television ja internetin välityksellä jokaisessa EU-maassa. Internetissä 
tarjotaan mielipidemittauksia normaalille kansalle esim. EU:n parlamentissa päätettävistä asioista. Internet 
mahdollistaa katsojan ja kanavan vuorovaikutuksen keskenään. Internet tarjoaa kanavasta myös ns. on-
demand palvelun jolloin katsoja itse päättää milloin katsoo mitä haluaa. Ohjelmatarjonta koostuisi uutis- ja 
poliittisen ohjelmasisällön lisäksi myös kevyemmästä sisällöstä, mm. matkailuohjelmia eri EU maista, eri 
maiden musiikkia ja kulttuurin esittelyä (esim. eri maiden erikoisista tapahtumista vrt. Suomessa 
eukonkanto, munajuoksu, suopotkupallo, wappu ja juhannus).TV-ohjelmat esitetään CET-ajassa. Uutiset 
tulevat tasatunnein, joka kolmas tunti tulee kunnon uutispaketti, muutoin pikauutiset. Uutisten välillä tulee 
myöskin, yksityiskohtaisempia ”uutisdokumentteja” EU:a koskevista asioista. Ohjelmien kieli vaihtelee, 
mutta tekstitykset löytyvät aina oman maan kielellä. Uutiset ovat kuitenkin englanniksi. Uutiset olisi 
kuitenkin tekstitetty ja dubattu (digi-tv) kaikille EU valtioiden kielille. Tekstitys ja kieli olisi siis siten 
katsojan valittavissa. Kanava toimisi tarvittaessa Euroopan-laajuisena hätätiedotuskanavana. 
  
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Kanava antaa meille kansalaisille kaipaamamme tiedon EU:sta. Myös EU hyötyy, kun kansalaisten 
muutosvastarinta vähenee tietoisuuden lisääntymisen ansiosta. Opitaan ymmärtämään toisten maiden tapoja 
ja kulttuuria ja suvaitsevaisuus lisääntyy. Yleisesti opimme ymmärtämään kanssamaitamme (esim. 
ennakkoluulojen kumoaminen; Suomessa ei asuta igluissa).Voidaan omaksua kanavalla esiteltyjä toisten 
maiden onnistuneita käytäntöjä omaan maahan. Kanava näkyy kaikille EU:n kansalaisille. Ihmiset pääsevät 
vertaamaan  omia kantojaan poliitikkojen kanssa. 
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Riskinä on, että uutisointi on puolueellista/ kaunistelevaa/ jättää kertomatta EU:n huonoista puolista, sillä EU 
toimii itse rahoittajana ja sillä on vastuu sisällöstä. Kanavaa saatetaan käyttää poliittisena aseena tai tiettyjen 
tahojen omien etujen ajamiseen sekä synnyttää konflikteja ja vastakkainasettelua. Kanava pyritään pitämään 
puolueettomana, mutta tietenkin on vaara että suuremmat valtiot syrjäyttävät pienemmät ohjelma 
sisällöiltään. 
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Tarvitaan EU:n hyväksyntä ja rahoitus hankkeelle. On perustettava sitoutumaton EU-tietotoimisto, joka 
tekee läheistä yhteistyötä kaikkien EU-maiden omien tietotoimistojen kanssa. Kaikkien EU-maiden on oltava 
edustettuina kanavan hallituksessa. Työntekijöiden tulee olla monikansallisia ja halukkaita puolueettoman 
tiedon tuottamiseen. Kanavan puolueettomuutta pitää valvoa. Lisäksi tarvitaan ihmisten halu kyseisen 
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kanavan syntymiselle. Tämä saavutetaan Euroopan laajuisella promootiokampanjalla. Ohjelmistojen 
sisältöön vaikuttaa tv-alan huipputekijät. Kanava ei tulisi kilpailemaan muiden kanavien (esim. kaupallisten 
kanavien) kanssa. Kanava ei ole kaupallinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Äänestys raakavisioista 
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Visio 4. 

Kansalaistalkoot – hihat heilumaan! 

 

Vision lyhyt kuvaus  

Yhteiskunnassa on hyödyntämättömiä resursseja, joita ei ole varaa jättää käyttämättä. 
Näitä resursseja tulisi ottaa käyttöön antamalla mm. vammaisille ja vanhuksille 
mahdollisuus toimia osana tuottavaa yhteiskuntaa. Jokainen kansalainen kantaa 
kortensa kekoon kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Vision toteutuminen tuo 
sisältöä kaikkien ihmisten elämään. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Visiossa on kyse yhteisöllisyyden lisäämisestä yhteiskunnassa. Yhteiskunnan resurssit jakautuvat 
tasaisemmin. Palkallisen työn ja vapaaehtoistyön väliin kehitetään uusia yhteiskunnan tukemia työmuotoja. 
Tätä kutsuttaisiin esimerkiksi kannustintyöksi. Kannustintyötä ei ole tarkoitus keskittää erillisiin 
työkeskuksiin, vaan sitä voidaan tehdä jo olemassa olevilla työpaikoilla tai tarpeen mukaan sille luodaan 
mahdollisuus toteutua erilaisissa ympäristöissä. Jokaiselle kansalaiselle on annettu mahdollisuus kantaa 
kortensa kekoon yhteisön hyväksi ja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Syrjäytymistä ehkäistään 
kannustamalla kansalaisia enemmän yhteiseen toimintaan. 
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Yhteisöllisyyden lisääntyminen. Resurssien tasaisempi jakautuminen, jolloin myös yhteiskunnalla on 
enemmän resursseja käytettävissä. Eri ryhmien osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen ehkäisee 
syrjäytymistä ja lisää sosiaalista kanssakäymistä. Vision toteutuminen tuo sisältöä kaikkien ihmisten 
elämään. Työnantajat saavat käyttöönsä edullista työvoimaa, koska yhteiskunta tukee kannustintyötä. Vision 
toteutumisesta hyötyy koko yhteiskunta. Erityisesti tällä hetkellä syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla olevat 
väestöryhmät (esim. nuoret, työttömät, vammaiset, vanhukset) hyötyisivät osallistumismahdollisuuksista. 
Esimerkiksi harrastuksia voisi hyödyntää kannustintyössä tai työssä yleensäkin. 
  
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Uhkana on, että muodostuu uusi marginaaliryhmä, joka on entistä syrjäytyneempi. Työnantajat ehkä 
pyrkisivät hyödyntämään halvempaa työvoimaa korkeammin koulutettujen ja paremmin palkattujen 
työntekijöiden sijaan. Tuleeko työpaikoille ristiriitoja siitä, että toiset ovat palkkatyössä ja toiset 
kannustintyössä? Ammattiyhdistykset eivät välttämättä hyväksy näitä muutoksia. 
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Suuria muutoksia poliittisesti ja yhteiskunnallisesti. Nykyinen työttömyysturva, eläkejärjestelmä ja 
sairausajan tukimuodot yms. täytyisi rakentaa kokonaan uudelleen. Jokaiselle tulisi järjestää mahdollisuus 
osallistua työelämään omien voimavarojen puitteissa. Oman osallistumisen tulisi olla kannattavaa ja siihen 
olisi kannustimia. Ihmisten asenteiden olisi muututtava: suvaitsevaisuutta tarvittaisiin lisää, samoin 
talkoohenkeä, yhteen hiileen puhaltamista, yhteisöllisyyttä ja oma-aloitteisuutta siihen. 
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Visio 5. 
 

Pahimmat ympäristöuhat on voitettu 

 

Vision lyhyt kuvaus  

Ilmaston lämpeneminen on saatu hallintaan. Kestävä kehitys. Uudet liikenneratkaisut. 
Myrkkyjen käytön vähentyminen. Ympäristöä vähemmän rasittavan teknologian 
kehitys. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Kasvihuonekaasujen vähentyminen.  Kierrätys on lisääntynyt ja jätteiden hyötykäyttö on parantunut. 
Myrkkyjen sijasta käytetään luonnonmukaisempia menetelmiä. Jos myrkkyjä joudutaan käyttämään niin 
käytetään sellaisia, jotka hajoavat luonnossa. Liikennevälineille kehitetään ihan uusia ratkaisuja (uusia 
liikennevälineitä, polttoaineen tilalle joku muu ratkaisu  yms.) 
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Ympäristö säilyy elinkelpoisena sekä ihmisille että muulle elämälle.  Sairaudet vähenevät ja terveys 
kohentuu. Terveydenhuollon varoja säästyy. Hyvinvointi lisääntyy. 
   

Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Vaatii  kansalaisilta uhrauksia. Joudutaan ehkä tinkimään elintasosta (kulutushysterian vähentäminen). 
Uusien teknologioiden kehittäminen on kallista.  Kehittyville maille on vaikeaa sitoutua näihin tavoitteisiin, 
koska niillä on paljon muitakin ongelmia ratkaistavanaan. 
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Valistusta ja asennekasvatusta, joilla vaikutetaan siihen, että ihmiset alkavat ymmärtää asian tärkeyden ja 
muuttavat käyttäytymistään. Haittamaksuilla ohjataan yrityksiä kehittämään vähemmän  saastuttavia 
menetelmiä. Ohjataan ja kannustetaan ympäristöä säästäviin ratkaisuihin.  Vaatii sekä halua että sitoutumista 
niin yhteiskunnalta, yrityksiltä kuin yksityisiltä ihmisiltä, että hyvät ideat ja tavoitteet muuttuvat käytännön 
toimenpiteiksi. 
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Visio 6. 

Suomesta innovaatioiden edelläkävijä 

 

Vision lyhyt kuvaus  

Suomi on innovaatioiden keksimisen edelläkävijä maailmalla. Suomeen luotetaan 
huippuosaajana maailmalla. Innovaatioiden kehitystä on edistetty koulutusta 
tukemalla teknologia-, lääketiede ja osin myös ympäristötutkimuksen alalla. Uusien 
innovaatioiden tuottama hyöty pyritään jakamaan tasapuolisesti kehittyvien maiden ja 
teollisuusmaiden välillä. Kehitetään uusia taitoja jatkuvasti. Keksimistä edistetään 
ideapajalla, joka tukee sekä koulutettujen että kouluttamattomien luovaa 
ongelmanratkaisua. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Suomesta on kehittynyt innovaatioiden kehittäjä tulevaisuudessa. Suomi on innovaatioiden keksimisen 
edelläkävijä maailmalla. Suomeen luotetaan huippuosaajana maailmalla. Innovaatioiden kehitystä on 
edistetty koulutusta tukemalla teknologia-, lääketiede- ja osin myös ympäristötutkimuksen alalla. Uusien 
innovaatioiden tuottama hyöty pyritään jakamaan tasapuolisesti kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden 
välillä. Kehitetään uusia taitoja jatkuvasti. Keksimistä edistetään ideapajalla, joka tukee sekä koulutettujen 
että kouluttamattomien luovaa ongelmanratkaisua. 
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Vahva innovaatiotoiminta on Suomelle eduksi. Se lisää Suomen tunnettuutta ja mainetta ulkomailla ja 
hyödyttää Suomen taloutta. Hyödyt pyritään jakamaan tasapuolisesti kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden 
välillä. Ideapaja auttaa kehittämään laadukkaita ja maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotteita. Pajan vahva 
brändi tunnetaan ympäri maailman. 
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Rikkaat maat torjuvat helposti köyhempien maiden innovaatiot ja sen mukaisesti myös kehitystä. Rikkaat 
maat imevät tyhjiksi kehittyvien maiden taloudellisia resursseja, jos viedään esimerkiksi paperitehtaita 
Kiinaan. Kuilu koulutettujen ja kouluttamattomien ihmisten ja kansakuntien välillä kasvaa. Kehittyvät maat 
luottavat nyt ja varmaan tulevaisuudessa liian paljon siihen, että jotkut muut tekevät innovaatiot heille. Tämä 
johtuu siitä, että imetään liikaa voimavaroja, mutta ei anneta riittävästi takaisin; tällä on pitkät historialliset 
juuret siirtomaa-ajattelussa. 
 

Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Politiikkaa tarvitaan innovaatioiden rahoittamiseen etenkin teknologia-, lääketiede- ja osin myös 
ympäristöalalla. Rahoituksen avulla tuetaan parempaa koulutusta tulevaisuudessa etenkin kehittyvissä 
maissa. Keksimistä edistetään ideapajalla, joka tukee sekä koulutettujen että kouluttamattomien luovaa 
ongelmanratkaisua. Ideapaja on markkinapohjalta toimiva keksintötehdas. Ideapaja on Nokian kaltainen 
kansainvälinen liikeyritys, joka on erikoistunut keksintöihin. Alun perin rahoitus järjestyy valtion varoin, 
kuten TE-keskusten ylläpitämissä yrityspuistoissa. Ideanikkareita kilpailutetaan keskenään ja valitaan sieltä, 
mistä löydetään edullisimmin. Tehdas keskittyy keksintöihin ja niiden patentoimiseen. Voimavarat olisi 
jaettava niin tasapuolisesti kuin mahdollista. Ideapaja toimii voittoa tavoittelematta kehittyvissä maissa. 
Ideapaja perustaa ideoidensa pohjalta tehtaita kehittyviin maihin; kun tehtaat rupeavat tuottamaan voittoa, ne 
siirretään valtiolliseksi omaisuudeksi. Jos voimavaroja siirretään kehittyviin maihin, niiden siirto tulisi hallita 
teollisuusmaista käsin perustusvaiheessa. Kehittyvien maiden pärjätessä, vähitellen luodaan tilanne, jossa 
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maat pärjäävät omillaan. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä uusia taitoja, jotta ei jouduta pysähtyneisyyden 
tilanteeseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Ideoiden järjestelyä seinälle 



 

 

 

19

Visio 7. 

Teknologia (sähköinen asiointi) vähentää byrokratiaa 

 
 

Vision lyhyt kuvaus  

Teknologiaa hyödyntämällä (mm. kehitetään viranomaiskäyttöön yhtenäisiä 
tietojärjestelmiä ja tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin) voidaan vähentää 
byrokratiaa. Samalla kerralla voi hoitaa erilaisia asioita yhdeltä luukulta tai sen voi 
hoitaa sähköisesti. Toki ”ihan kaikkea ei voi laittaa saman katon alle…”   
 
Vision tarkka kuvaus 
 

Millainen visionne on? 
Teknologiaa hyödyntämällä (mm. kehitetään viranomaiskäyttöön yhtenäisiä tietojärjestelmiä ja tarjotaan 
mahdollisuus sähköiseen asiointiin) voidaan vähentää byrokratiaa. Samalla kerralla voi hoitaa erilaisia 
asioita yhdeltä luukulta tai sen voi hoitaa sähköisesti. Toki ”ihan kaikkea ei voi laittaa saman katon alle…” 
Teknologia on niin kehittynyttä ”opastavaa teknologiaa” ettei se edellytä turhia kyselyjä ja yhteydenottoja 
asian hoitamiseksi. Tämän lisäksi tietojärjestelmät kykenevät arvaamaan sen mitä lomakkeita ja palveluja 
käyttäjä tarvitsee. 
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Asiointi hoituu paremmin ja joustavammin ajasta ja paikasta riippumatta. Palveluvalikoima laajentuu 
teknologian kehittymisen myötä. Nuorten asiointi myös todennäköisesti lisääntyy.  
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Toimistovirkailijoiden työt vähenevät, kun ”toimipisteitä” karsitaan ja asiat voi hoitaa sähköisesti. Sähköinen 
asiointi ei sovellu kaikille esim. ikäihmisille ja toimintarajoitteisille ryhmille. Yhteiset tietojärjestelmät 
mahdollistavat väärinkäytökset ja yksityisyyden suoja vaarantuu. Asioinnin sähköistämisen johtaa myös 
siihen, että luonnollinen, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus häviää. Myös ihmisiin asettavat 
tietosirut/viivakoodit nähdään todellisena uhkana.  
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Lakia pitää muuttaa, koska tämänhetkinen lainsäädäntö ei tue kehitystä. Tietosuoja tulee olla sellaisella 
tasolla, että tietojärjestelmien yhteiskäyttö on mahdollista. Tietoturvaihmisille pitää maksaa kunnon palkka, 
jotta vältetään houkutus väärinkäytöksiin, esim. tietojen luvaton levittäminen. Työolojen yleinen 
parantaminen tietoturva-alalla.  
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Visio 8. 

Tieteellisen maailmankuvan triumfi 

 
Vision lyhyt kuvaus  

Valistuksen 220-vuotisella taipaleella tieteellinen maailmankuva on joutunut 
kärsimään mm. totalitäärisistä ja uskonnollisista vaikutuksista. Silti luonnontieteet 
ovat merkittävästi parantaneet ihmiselämää. Tiedettä ymmärretään edelleen hyvin 
puutteellisesti. Tiedebarometrin mukaan kolmasosa suomalaisista uskoo 
kummituksiin. Tässä visiossa tiedettä edistetään lisäämällä sen resursseja, 
tuottavuutta ja popularisointia. Yhteiskunta pystyy paremmin käyttämään tietoa 
tärkeiden päätösten teossa ja pystyy vastustamaan pseudotieteellistä manipulointia. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Tiede on keino generoida aitoa tietoa minimoiden häiriötekijät. Se on siis älyllistä rehellisyyttä. Ihmisten 
käsitykset tieteestä ovat valitettavasti hatarat. Esimerkiksi perustiedot tieteellisestä metodista ja tieteen 
itsekorjaavuudesta puuttuvat. Tiedettä pidetään usein uskomusjärjestelmänä, vaikka tieteellinen metodi 
pyrkii minimoimaan häiriötekijät ja tieteellinen tieto uudistuu jatkuvasti. Tässä visiossa sekä päättäjien että 
kansalaisten käsitys tieteestä on realistinen ja he kykenevät käyttämään tieteellistä tietoa nykyistä paremmin. 
  
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Tieteen saavutukset ovat kiistattomia. Ihmisten eliniän, terveystilan ja ravitsemuksen parantuminen on 
enimmäkseen luonnontieteen kehityksen ansiota. Tiedettä vastaan kohdistuu kuitenkin uhkia, esimerkiksi 
totalitääriset järjestelmät, uskonnollinen fundamentalismi ja pseudotieteelliset uskomusjärjestelmät. Tieteen 
puolustus ja edistäminen hyödyttävät koko ihmiskuntaa. Tiede ja teknologia ovat tärkeimmät aseet koko 
ihmiskuntaa uhkaavien vaaroja, kuten ilmastonmuutosta vastaan.  
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Tieteelliseen työhön liittyy elimellisenä osana kontrolli ja riskien arviointi. Jos nämä pettävät, on 
mahdollista, että tutkimus tuottaa vahinkoja. Esimerkiksi jollei GMO-teknologian tuloksia testata 
perusteellisesti ennen käyttöön ottoa, ne voivat aiheuttaa ympäristölle vahinkoa. Tieteen kehittämien 
kemiallisten ja biologisten aseiden joutuminen terroristien käsiin on myös mahdollista. 
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Koulutukseen, tutkimukseen ja tieteen tekemiseen pitää varata riittävät resurssit. Yliopistoilta ja 
korkeakouluilta tulee vaatia vastaavasti enemmän. Yliopistollista autonomiaa täysin romuttamatta 
oppilaitoksilta tulee vaatia tieteellisiä tuloksia ja tulosten mittaamiseksi tulee kehittää selkeät, mieluiten 
kansainvälisesti sovellettavat mittarit. Tuottavuuskriteerit tulee sovittaa niin, etteivät ne suosi soveltavaa 
tutkimusta ja myös perustutkimus hyötyy. Laadukkaan tiedon luominen ei riitä. Sitä pitää myös osata käyttää 
hyväksi. Tämän edistämiseksi on useita työkaluja: 
Tieteen popularisointia lisätään. Tieteen tuloksista tiedotetaan maallikolle ymmärrettävällä kielellä. 
Päättäjien tietoja tieteellisestä työstä lisätään. Tämä parantaa heidän mahdollisuuksiaan tehdä järkeviä, riskit 
huomioon ottavia päätöksiä aidon tiedon pohjalta. Jos tiede osoittaa jonkin uhkan olevan todellisen, 
päättäjien pitää pystyä tekemään päätöksiä, jotka edellyttävät uhrauksia. Vain tieteeseen ja sen metodeihin 
perehtyneet päättäjät pystyvät tekemään suuria päätöksiä. 
Tieteen tekijät ja tieteeseen perehtyneet päättäjät osallistuvat aktiivisesti yleiseen tieteelliseen keskusteluun. 
Tämä on erityisen tärkeätä, kun tiedettä uhkaavat taikausko, populistiset uhkakuvat, uskonnollinen 
ahdasmielisyys ja pseudotiede. Suomessa sivistyneen tieteellisen debatin perinne on ohut. Tämän vision 
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toteutuessa tieteen tekijät kokevat yhteiskunnallisena velvollisuutena osallistua taikauskon ja pseudotieteen 
kritiikkiin, vaikka se vaatii melkoista henkilökohtaista panosta. 
Suomi jatkaa ja lisää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä. Pienen maan resurssit eivät riitä mittaviin 
tutkimushankkeisiin. Yhteistyöstä tulee merkittäviä hyötyjä esimerkiksi energiatalouden ja 
tietoliikennetekniikan käyttöön. Resurssien lisääminen edellyttää verovarojen ohjaamista tieteeseen. On 
tärkeää osoittaa vision hyödyt avoimessa keskustelussa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 7. Lopullisten visioiden kirjoittamista 
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Visio 9. 

Luonto ja moderni yhteiskunta sopusoinnussa 

 

Vision lyhyt kuvaus  

Tänään rakennetaan huomisen kestävää kehitystä. Valta on siirtymässä niille maille, 
joilla on vielä resursseja (luonnonvarat etc.) käytössään. Tulee siis löytää balanssi. 
Muutoksessa tarvitaan ”Palkkio ja rangaistus” –metodia edistämään tai jarruttamaan 
jo käytettävissä olevan teknologian käyttöönottoa. Asenneilmasto on jo olemassa, 
joten on siirryttävä puheista tekoihin. 
Vision toteutuksessa tiedonjaon on oltava keskitettyä ja tultava kaikkien tietoisuuteen 
(luonnonkatastrofit ja ihmisten aiheuttamat suuronnettomuudet).  
Myönnettävien taloudellisten tukien priorisointi ja yritysten velvoittaminen 
noudattamaan teknologian uusimisen vaadetta. 
Tämä parantaa ihmisen elämisen laatua välittömästi. 
 

Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Ehdottomasti toteuttamiskelpoinen. Sitoo ainoastaan pääomaa ja sitouttaa ihmiskunnan toimimaan kestävän 
tulevaisuuden hyväksi. Vision tarkoitus ei ole palata kivikauteen tai menneisyyteen vaan tulevaisuuteen, 
jossa ihminen ja luonto ovat sopusoinnussa keskenään. Ei anneta maailmanloppua lapsillemme. 
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Hyöty koituu koko ihmiskunnalle ja myös yrityksille, niiden johdolle ja osakkeenomistajille. Uusien 
innovaatioiden kehittäminen saattaa tuottaa jopa rahallista tuloa yrityksille. Lähiympäristö alkaa toipumaan 
ja luonto pystyy korjaamaan haavojaan tiettyyn pisteeseen saakka. Pystytään pysäyttämään ihmisen 
aiheuttama kestävä tuho. Maailmalla tapahtuvien ilmastonmuutoksen aiheuttamien katastrofien esiintyminen 
saattaa vähentyä. 
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Kohtaa vastustusta ahneuden sekä ihmisten kateuden takia. Yritykset ja jotkut valtiot eivät ymmärrä sitä, 
ettei muutoksen vaikutus ole kielteinen vaan sen seuraus on hyvinkin positiivinen. Kaikki kielteiset 
vaikutukset ovat näennäisiä ja kestävät vain muutoksen ajan, mutta kun sopusointu on löydetty, positiiviset 
vaikutukset lisääntyvät välittömästi. 
 
Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja, taitoja)? 
Aitoa ja oikeaa halua tehdä radikaaleja päätöksiä ja muutoksia. Alkuvaiheessa tarvitaan porkkanoita, jotta 
kaikki saadaan yhteisen tavoitteen taakse. Yksityiselle ihmiselle voidaan esimerkiksi antaa aineellisia etuja, 
mikäli ihminen sitoutuu vaihtoehtoisten ja uusiutuvien teknologien käyttöönottoon. Päätös 
suunnanmuutokselle pitää tulla tarpeeksi korkealta taholta (mahdollisesti joudutaan perustamaan uusia 
toimielimiä nykyisten toimivien elinten yläpuolelle, joilla on myös sekä lainsäädäntö- että 
toimeenpanovalta), jotta valtiot sitoutuisivat muutokseen ja tekisivät tarvittavat päätökset kansallisella 
taholla. Valtiot, jotka eivät liity muiden valtioiden yhteisesti hyväksymän toimielimen lainsäädäntö- ja 
toimeenpanovaltaan ja  sitoudu yhteisesti sovittuun ohjelmaan, joutuvat kyseiset valtio eristetyksi kaikesta 
kansainvälisestä toiminnasta. Tietoa on ja menettelytavat tiedetään. Voimavaroja on ja samoin taitoja. 
Tarvitaan vain selkeä päätös ja se päätös on tehtävä nyt. 
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Visio 10. 

Maaseutu kunniaan! 

 

Vision lyhyt kuvaus  

Eläminen kaupunkimaisessa yhteisössä muodostuu vuosi vuodelta yhä 
vaikeammaksi. Syrjään vetäytyminen ja henkinen invalidisoituminen on saatava 
loppumaan. Muutos saadaan käynnistämällä toimenpiteet, jotka mahdollistavat 
maaseudulle paluun. Maaseudulla voidaan asua ja elää elämää ilman maataloutta tms. 
Maaseudulla asuminen tukee ihmisten fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista 
hyvinvointia. Ylihuomenna on liian myöhäistä. 
 
Vision tarkka kuvaus 
 
Millainen visionne on? 
Mielekkään elämisen toteutuminen ei vaadi asumista kaupungissa. Maaseutu antaa luonnollisemmat ja 
terveellisemmät mahdollisuudet hyvälle elämälle. Jo nyt maaseudulla asuminen koetaan houkuttelevaksi 
vaihtoehdoksi. Ihmisille ei vain ole viime vuosikymmeninä annettu siihen mahdollisuutta. Asioiden 
saavuttaminen tai menestyminen eivät vaadi asumista kaupungissa. Työmatkaan kuluva aika ei lisäänny, 
kilometrit ja liikkumistapa vain muuttuvat (oma auto <-> julkinen liikenne). Hallituilla ohjaus- ja 
tukitoimenpiteillä on muutos helpostikin mahdollista toteuttaa. Valloillaan oleva maaseudunvastainen 
viestintä tulisi kääntää päinvastaiseksi.  
 
Mitä hyviä puolia tai hyötyjä visioon liittyy? Kenelle? 
Lapset: Maaseudun pihapiiri, metsät, tila jne. antavat turvallisen ympäristön kasvulle, leikeille yms. 
Maaseutu mahdollistaa luovuuden syntymisen ja kasvamisen. Kasvit, linnut ja jopa vuodenaikojen 
muutokset rikastuttavat lasten elämää. Oppiminen ei rakennu pelkästään koulun varaan.  
 
Nuoret: Omatoimisuuteen kasvetaan, ongelmat opitaan ratkaisemaan, vastuuntunto lisääntyy niin omasta 
perheestä kuin lähiympäristöstäkin. Ystävyyssuhteet tiivistyvät ja syventyvät. Haaksirikon vaarat vähentyvät. 
Kypsyminen todelliseen aikuisuuteen tapahtuu terveellä tavalla.  
 
Aikuiset: Perhekeskeisyys toteutuu maaseudulla kaupunkia paremmin ja mahdollistaa yhteisen ajan ja sitä 
kautta turvallisen tunteen lasten kasvattamisesta (esim. retki metsälammelle vrt. käynti kulmilla). 
Mahdollisuudet perheen yhteisiin harrastuksiin lisääntyvät maaseudulla. Työmatka ilman ruuhkaliikennettä  
tuo oivan siirtymisen ”kotiaikaan” ja toimii eräänlaisena työnohjausmahdollisuutena itselle. Töistä 
kotiutuminen rauhalliselle maaseudulle vie viimeistään ajatukset työelämästä pois ja työ ei nouse elämän 
kuninkaaksi. 
 
Ikääntyneille maaseutuasuminen tuo mahdollisuuden elää jälkikasvun kanssa antaen tukea ja siirtäen 
elämänkokemusta nuoremmille sekä myöskin saaden tukea ja apua ikääntymisen mukanaan tuomissa 
haasteissa. Maaseutu tuo nykyteknologiaa hyödyntäen oivan mahdollisuuden luovaan etätyöskentelyyn. 
Kaikki tieto on saavutettavissa maalta käsin. Maaseutumaisella kulttuuriympäristöllä on omat 
erityispiirteensä ja mahdollisuutensa. Suomalaisen kulttuurin olennainen asia – maaseutu, säilyy! Yleinen 
hyvinvointi lisääntyy ja elämänlaatu paranee. Elämistä maaseudulla ilman hysteeristä harrastamista. 
Yhteisöllisyys. 
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia tai seurauksia visioon liittyy? Kenelle? 
Hallitsematon muutos: kuntien investoinnit jakautuvat siirtymävaiheessa epätasaisesti. 
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Mitä tarvitaan vision toteuttamiseksi (esim. tietoa, politiikkaa, menettelytapoja, voimavaroja,  
taitoja)? 
Massaviestinnän on lopetettava maaseudun halveksunta liittyen politiikkaan. Maaseudulla asuminen tulisi 
tehdä houkuttelevaksi, sekä mahdolliseksi lainsäädäntö- ja tukitoimivälinein. EU:lle oma maaseutuasumis-
komissaario, Suomi hankkeen pilottimaaksi! Hankkeen onnistuessa syntyneitä hyviä malleja ja käytäntöjä 
muiden maiden hyödynnettäväksi. Toimenpiteillä on jo kiire! Kokonaan autioitunut maaseutu ei houkuttele 
ja nykysuuntaan kasvaneet asenteet vaikeuttavat tilannetta entisestään. Lähivuosina viimeisinkin tuntuma 
maaseutuasumisesta on kadonnut. Palveluja on kehitettävä esimerkiksi ns. kiertäviksi palveluiksi vrt. 
kirjastoauto. Esim. kiertävä terveydenhoitaja, koulu tms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 8. Lopullisten visioiden viimeistelyä 
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Projektin seuraavat vaiheet 

Kaikki CIVISTIn osallistujamaiden raportit kansalaisraadeista käännetään myös englanniksi ja julkaistaan 
hankkeen kotisivuilla (www.civisti.org) alkusyksystä 2009. Tämän jälkeen kaikkien maiden noin 70 visiota 
ryhmitellään ja erotellaan niitä yhdistäviä ja erottavia teemoja ja piirteitä.  
 
Huhtikuussa 2010 Sofiassa, Bulgariassa kokoontuu noin 20–25 asiantuntijan kansainvälinen työpaja, joka 
pohtii, millaisia tutkimuskysymyksiä ja -ohjelmia kansalaisten visioiden perusteella on ryhdyttävä 
kehittämään. 
 
Lokakuussa 2010 kansalaisraadit eri maissa kokoontuvat jälleen. Raadit keskustelevat asiantuntijoiden 
ehdotuksista eurooppalaisiksi tutkimuskysymyksiksi ja ohjelmiksi ja esittävät niistä mielipiteensä. Tässä 
toisessa kokoontumisessa kansalaiset pääsevät kertomaan, voivatko he hyväksyä asiantuntijoiden ehdotukset 
esiteltäviksi Euroopan komissiolle. Suomen raati kokoontuu lauantaina 2.10.2010 
Kuluttajatutkimuskeskuksessa.  
 
Tammikuussa 2011 järjestetään Brysselissä politiikkatyöpaja, jossa esitellään koko hankkeen tulokset. 
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CIVISTI-hankkeen toteuttajat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Danish Board of Technology  
Kööpenhamina, Tanska 
Yhteyshenkilö: Lars Klüver 
LK@Tekno.dk 
www.tekno.dk  

 

 Kuluttajatutkimuskeskus 
Helsinki, Suomi 
Yhteyshenkilö: Mikko Rask 
Mikko.Rask@ncrc.fi 
www.kuluttajatutkimuskeskus.fi 

 

 
 

 Institute Society and Technology 
Bryssel, Belgia 
Yhteyshenkilö: Robby Berloznik 

robby.berloznik@vlaamsparlement.be 
www.samenlevingentechnologie.be 

 
 Malta Council for Science and 

Technology 
Villa Bighi, Kalkara, Malta 

Yhteyshenkilö: Giovanni Battista 
Buttigieg 
giovanni-battista.buttigieg@gov.mt 
www.mcst.gov.mt 
 

 
 Applied Research and Communication 

Fund 
Sofia, Bulgaria 
Yhteyshenkilö: Zoya Damianova 
zoya.damianova@online.bg 
www.arcfund.net 
 

 

 
 

 Medián Public Opinion and Market 

Research Institute 
Budapest, Unkari 
Yhteyshenkilö: Eszter Bakonyi 
bakonyi@median.hu 
www.median.hu 
 

 

 

 Institute of Technology Assessment,  
Wien, Itävalta 
Yhteyshenkilö: Walter Peissl 
wpeissl@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/ita 
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Liite. Suomen CIVISTI-kansalaisraadin ohjelma (1/2) 
 

 
 
CIVISTI – kansalaisraati Kuluttajatutkimuskeskuksessa  15.–16.5.2009  
Ohjelma 
 
 

Perjantai 15.5.2009 
 
 
16.30-17.00 CIVISTI-hankkeen esittely (Mikko Rask) 

Andersin Jacobin (Danish Board of Technology) haastattelu (Mikko Rask) 
 

17.00-17.15 Johdatus työskentelyyn (Mari Niva)  
 

17.15-17.35 Esittäytyminen toisille 
 

17.35-18.10 
 

 

Menneisyyden pohdintaa pienryhmissä 
Kohdistetaan katse menneeseen, pohditaan elämää 30–40 vuotta sitten:  
1. Millaisia haasteita ihmiset kohtasivat arkielämässään?  
2. Millaisia toiveita ja unelmia heillä oli omassa elämässään?  
3. Millaista yhteiskunnallista kehitystä ihmiset toivoivat?  
 
Lyhyt yhteenveto edellisestä sessiosta (pienryhmien vetäjät, Mari Niva) 
 

18.10-18.25 
 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan asiantuntija Osmo Kuusen haastattelu 
(Päivi Timonen) 
 

18.25-18.30  Tauko 

 
18.30-18.45 

 
 

Aivoriihi pienryhmissä 
Käytetään hyväksi kuvia ja pohditaan, millaisia ajatuksia ne herättävät 
tulevaisuudesta. Mitä kuvat voivat kertoa tulevaisuutta koskevista ajatuksista, 
toiveista, huolenaiheista?  
 

18.45-20.00 

 
 

Katse tulevaisuuteen pienryhmissä, ideointia 
Pohditaan omaa tai läheisten elämää, yhteiskuntaa ja Eurooppaa 30–40 vuoden 
kuluttua. Kirjataan ylös ideoita – toiveita, unelmia, huolenaiheita ja haasteita –, 
esitellään ne ja ryhmitellään niitä yhdessä. 
 

20.00-20.20  

 

Ideoinnin tulosten esittely  
 

20.20-20.30  Tauko 
 

20.30-21.00 Keskustelu  
Millaisia ideoita ja ajatuksia ja niiden ryhmittelyjä pienryhmissä syntyi?  
 

21.00- 22.15  
 

Ryhmäkuvan ottaminen 
Ruokaa, viiniä 
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Liite. Suomen CIVISTI-kansalaisraadin ohjelma (2/2) 

 
 
Lauantai 16.5.2009 
 
 
9.00-9.25 Johdatus visiointityöhön (Mari Niva)  

Idean/ideoiden valinta jatkotyöskentelyyn 
 

9.25-10.30 
 

Raakavisioiden työstäminen pienryhmissä 
Työskentely pienryhmätiloissa  
 

10.30-10.45  

 

Kahvitauko  
 

10.45-11.30 Raakavisioiden esittely kaikille 
Paluu Monitori-saliin, ryhmät esittelevät raakavisionsa 
 

11.30-11.45  

 

Kymmenen raakavision valinta jatkotyöskentelyyn  
Äänestys 
 

11.45-12.30 Lounas 
 

12.30-14.15 Lopullisten visioiden kirjoittaminen alkaa 
12.30-12.40 Jakautuminen uusiin ryhmiin, jotka työstävät raakavisioita eteenpäin  
12.40-14.15 Työskentely pienryhmätiloissa 

  
14.15-14.30 
 

Kahvitauko 

14.30-15.00 Palautteen antaminen ja saaminen lopullisista visioista  
Pienryhmät kommentoivat toistensa visioita. Työskentely pienryhmätiloissa 
 

15.00-15.45 Lopullisten visioiden työstäminen valmiiksi  
Työskentely pienryhmätiloissa 
 

15.45-17.00 Lopullisten visioiden esittely ja keskustelu 
Ryhmät esittelevät visionsa kaikille (Monitori-sali) 
Hankkeen seuraavat vaiheet (Mikko Rask) 
Käytännöt asiat 

Lopetus 
 


