Johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM 9.6.2020
Moderaattorin avauspuheenvuoro Toimialojen tiekartat -tulosseminaarissa
Tervetuloa Toimialojen tiekarttatyön tulosseminaariin. Minun nimeni on Jyrki Alkio ja minulla on
kunnia toimia tämänpäiväisen tilaisuuden juontajana ja moderaattorina.
On aika tarkalleen vuosi siitä, kun Antti Rinteen hallitus julkisti hallitusohjelmansa. Kun työ- ja
elinkeinoministeriössä ryhdyimme käymään hallitusohjelmaa läpi, löysimme siitä yllättävän
mutta äärimmäisen kiinnostavan virkkeen. Hallitusohjelmaan oli kirjattu seuraava teksti:
Laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa toimialakohtaiset tiekartat vahahiilisyyteen, jotka
sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.
Ryhdyimme saman tien selvittämään, mistä oli kyse ja mitä tiekarttojen laatimiselta tarkoitetaan.
Nopeasti kävi ilmi, että ajatus tiekarttojen laatimisesta ei tullut isoille toimialajärjestöille
yllätyksenä vaan järjestöt olivat jo ehtineet valmistautua asiaan.
Me työ- ja elinkeinoministeriössä tartuimme tehtävään ja ryhdyimme omalta osaltamme
viemään työtä eteenpäin. Kontaktoimme toimialajärjestöjä ja tiedustelimme järjestöjen
halukkuutta tiekarttojen tekoon.
On kuvaavaa, että yksikään järjestö ei tainnut tyrmätä ajatusta tiekarttojen tekemisestä vaan
päinvastoin tarttui tehtävään innolla ja määrätietoisesti. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää myös
Elinkeinoelämän keskusliittoa, joka on aktiivisesti kannustanut toimialoja osallistumaan
tiekarttatyöhön.
Tiekarttatyö on herättänyt poikkeuksellisen paljon kiinnostusta, eikä ihme, sillä työ on varsin
ainutlaatuista kansainvälisestikin. Yhtä kattavasti toimialakohtaisia tiekarttoja ei juurikaan ole
tehty, joten tämä tekemämme työ voi kiinnostaa tulevaisuudessa useita toimialoja eri maissa.
Tämä tämänpäiväinen tulosseminaarimme on neljäs tilaisuus, jossa tiekarttojen tekijät avaavat
työtään sidosryhmille. Järjestimme tiekarttatyön käynnistysseminaarin syyskuussa
Musiikkitalossa. Tammikuussa tiekarttojen tekijät avasivat vähähiilisyyden teknologiaratkaisuja,
ja kuukausi sitten tilaisuuden teemana oli energia.
Olemme työ- ja elinkeinoministeriössä panneet ilolla merkille sen paneutumisen, jolla karttatyön
tekijät tehtäväänsä ovat tarttuneet. Juuri tällaista tekemisen meininkiä työssä on tarvittu, jotta
me nyt, vuosi hallitusohjelman valmistumisen jälkeen voimme kokoontua käymään läpi
tiekarttatyön tuloksia.
Työ on edennyt todella ripeästi ja määrätietoisesti, ja siksi meillä on tänään mahdollisuus kuulla
yhteenveto 13 tiekartan sisällöstä.
On hienoa huomata, että vaikka paljon yllättävää ja odottamatonta on ehtinyt tapahtua vuoden
aikana, jotkut asiat ovat edenneet myös suunnitelmien mukaisesti.
Vaikka tämänpäiväinen tilaisuutemme on tulosseminaari, tiekarttatyö ei tietenkään ole nyt
maalissa. Päinvastoin, monelta osin käytännön työ yrityksissä ja meillä hallinnossakin on vasta
alkamassa. Tänään meillä on kuitenkin erinomainen mahdollisuus katsoa, mitä tähän asti
olemme saaneet aikaiseksi ja samalla hahmottaa myös jatkoaskelia.

