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TUTKIMUSKYSYMYKSET

• SLO:n anti ydinjätepolitiikalle ja ydinjätepolitiikan 

anti SLO:lle

• Boutilier & Thomson -kehikon testaaminen

• SLO:n vahvuudet ja heikkoudet, erityisesti 

ydinjätepolitiikan kannalta
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MIKSI RANSKA, RUOTSI JA SUOMI?

• Ydinjätehuollon edelläkävijämaita

• SLO:ssa luottamus on keskeinen teema/muuttuja: siksi on mielekästä 

verrata korkean ja matalan luottamuksen maita

• “Ydinkeitaat” Suomessa ja Ruotsissa vs. “neitseellinen” alue 

Ranskassa

• SLO yhtaikaa universaali ja kulttuurisidonnainen

• Erilaiset ydinjätehuollon valinnat ja konseptit (käytetyn 

ydinpolttoaineen suora loppusijoitus vs. uudelleenkäsittely; SNF / 

KBS3 vs. Cigéo)
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YDINJÄTEHANKKEET KOHDEMAISSA

• Kunnan ja eduskunnan muodollinen hyväksyntä (2000, 2001)

• Osallistava YVA 1997-99

• Ei avointa konfliktia, vastustus vähäistä

• Tukipaketti sovittiin TVO:n, Posivan ja kunnan edustajien kesken

• Lupaprosessi käynnissä

• Osallistava, vuorovaikutteinen suunnittelu

• Kansalaisjärjestöjen kriittinen (tekninen) analyysi 

• Sofistikoidut tukijärjestelyt (mervärdesprogram): kunnat ja SKB

• Kunnallinen veto (kansallinen intressi –varauksella)

• Suunniteltu käyttöönotto ~ 2030

• Valtio (Andra) hankkeen toimeenpanijana

• Osallistumisjärjestelyt lähinnä kansallisella tasolla

• Lakisääteiset kuntatukijärjestelyt 

• Hankkeella edelleen äänekäs vastustajakaarti

• Hallitus viime kädessä päättää hankkeesta

Suomi

Eurajoki: 

ydinvoimapapaikkakunta

Ruotsi

Östhammar (Oskarshamn): 

ydinvoimapapaikkakuntia

Ranska

Bure: ei ydinvoimalaitoksia



BOUTILIER & THOMSONIN

”NUOLENPÄÄMALLI”
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Täysi luottamus

Suostumus

Hyväksyntä

Ei SLO:ta/SLO:n evääminen



RANSKA-RUOTSI-SUOMI -

VERTAILUN ALUSTAVIA

TULOKSIA

10/8/2018



10/8/2018

TALOUDELLINEN LEGITIMITEETTI (riskien, 

kustannusten ja hyötyjen jakautuminen)

Ranska

• Lakisääteiset tukipaketit keskeisiä mutta kiisteltyjä 

• Kunnat kiistelevät tuen jakautumisesta

• Tukipaketteja pidetään yleisesti (joko hyväksyttävänä tai 

tuomittavana) lahjontana 

Ruotsi

• Tukijärjestelyt laajalti hyväksyttyjä

• Riskien, kustannusten ja hyötyjen jakautumiseen ollaan tyytyväisiä 

(75-25 –jako Oskarshamnin ja Östhammarin välillä) 

• Harvoja “lahjontasyytöksiä”

Suomi

• Eurajoki sai mitä halusi; viides ydinvoimala, kiinteistövero ja 

Vuojoki-sopimus 

• Vähän kritiikkiä tukipakettia kohtaan
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SOSIOPOLIITTINEN LEGITIMITEETTI

(avoin tiedottaminen, toimintatapojen reiluus)

Ranska 

• Avoimuuden ja läpinäkyvyyden puute kritiikin kestoaihe

• Osallistumisjärjestelyt jossain määrin hyväksyttyjä (CNDP, CLIS)

• Kritiikkiä Andran maanhankintataktiikkaa kohtaan

• Ei kunnallista veto-oikeutta

Ruotsi

• Jopa kriitikot ja vastustajat tyytyväisiä prosessiin

• Tutkijoiden ja NGO-kritiikki SKB:n PR-työtä ja tiedonjakoa kohtaan

• Vasta-asiantuntijuus, Kärnavfallsrådet, tuomioistuinkuulemiset… 

• Tuki kuntien ja kansalaisjärjestöjen tiedontuotantoa ja tiedottamista 

varten

• Kunnallinen veto (jonka hallitus voi poikkeustapauksissa kumota)

Suomi

• Ei suuria vaatimuksia, joten ei suuria pettymyksiä?

• Posivan onnistunut paikallistason kommunikaatio ja imagon luonti

• Kunnallinen veto PAP-vaiheeseen asti
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VUOROVAIKUTUKSELLINEN LUOTTAMUS

(hankkeen uskottavuus, lupausten pitäminen)

Ranska

• Luottamus hankkeen turvallisuuteen jakaa paikalliset 

• Rikotut lupaukset; usko, että päätökset on jo tehty

• Kuntapoliitikot vs. kansalaiset?

• Kansallisella tasolla heikko luottamus Andraan

Ruotsi

• Vahva paikallinen luottamus hankkeen turvallisuuteen ja SKB:en

• Käsitys, että lupaukset on pidetty (?)

• Kasvava kritiikki; vasta-asiantuntijuus (perinne ja nykypäivä)

Suomi

• Korkea, joskin hieman laskeva luottamus turvallisuuteen

• Käsitys, että lupaukset on pidetty (?)

• Turvallisuuskysymykset erillään osallistumisprosesseista (YVA)

• Korkeahko (57%) paikallinen luottamus Posivan ”moraaliin”
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INSTITUTIONALISOITUNUT LUOTTAMUS

(psykologinen identifikaatio, yhtenevät edut)

Jossain määrin saavutettu Suomen ja Ruotsin

ydinvoimapaikkakunnilla

Ranskassa ei (vielä?) institutionalisoitunutta

luottamusta, valtion ja ydinvoimayhtiöiden

yrityksistä huolimatta



SLO:N HEIKKOUKSIA, 

KEHITTÄMISKOHTEITA
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Viisi avainkysymystä
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1. VALTION ASEMA JA TEHTÄVÄT

Valtion roolien moninaisuus

• Valvontaviranomainen, 

toiminnanharjoittaja, eri

ministeriöt ja virastot…

• Ranska: valtio kritiikin

ykköskohde, mutta toisaalta

valtion odotetaan johtavan 

vahvalla kädellä

Source: Munday 2016, 5
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2. SLO JA MUUT TOIMILUVAT (I)

Legal licence = lakisääteinen

toimilupa

Political licence = hallituksen

ja eduskunnan tuki ja

hyväksyntä hankkeelle

SLO = epävirallinen ja

epämuodollinen, yhteisön

myöntämä



2. SLO JA MUUT TOIMILUVAT (II)

• Miksi tarvitaan epämääräistä SLO:a jos lakisääteinen lupa on jo

hankittu?

• Poliittinen vs. sosiaalinen toimilupa: mikä rooli SLO:lla yleisen

edun määrittelyssä?

• Esim. Ruotsi: SLO kuntatasolla ja poliittinen toimilupa kyllä, mutta

lakisääteisen luvan (ja osin SLO:n) kanssa ongelmia?

• Maiden väliset erot tavoissa määritellä yleinen etu
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3. MITEN MITATA SLO:A – VAI MITATAKO

OLLENKAAN? 

Ei avointa konfliktia => hankkeella on SLO, vai onko?

Mielipidekyselyt: onko hanke hyväksyttävä, turvallinen?

Boutilier & Thomson: väestöosuudet kussakin neljässä kategoriassa

SLO = yleisesti hyväksytty konsepti, periaate, joka

• nostaa paikallistason hyväksyttävyyden ja sosiaaliset kysymykset agendalle

• Pienentää toiminnanharjoittajan kohtaamia sosiaalisia, poliittisia, ja 

taloudellisia riskejä

• Auttaa varmistamaan paikallisen tuen jatkuvuuden

• Kustannussäästöt: ei elinkelvottomia hankkeita; ei protestien aiheuttamia 

viivytyksiä
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4. LUOTTAMUKSEN HAITAT JA

EPÄLUOTTAMUKSEN EDUT
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(EPÄ)LUOTTAMUKSEN KOLME

ULOTTUVUUTTA

Social

Generalised

& 

Particularised

Institutional

Diffuse 

&

Specific/particul
arised

Ideological

Broader beliefs of 
appropriate

relations between
state, market, 
democracy, 

authoritarianism..



LUOTTAMUS JA EPÄLUOTTAMUS

• Epäluottamus = liberaalin demokratian perusta (vrt. pohjoismainen 

demokratia)

• Ilman epäluottamusta ei turvallisuusvalvontaa, ei tarvetta SLO:lle

• Epäluottamus => citizen vigilance, vasta-asiantuntijuus…

• Luottamuksen haitat: ”overtrust”, ”gullibility”, poliittinen passiivisuus

• Psykologinen identifikaatio: aina toivottava?

• (Epä)luottamuksen vastavuoroisuus: asiantuntijoiden ja 

viranomaisten epäluottamus kansalaisia kohtaan 

• Ideologinen luottamus

• Markkinat, valtio vai paikallisyhteisö?

• (Ydinvoima)teollisuuden asema ja hyväksyttävyys yhteiskunnassa
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5. YDIN(VOIMA- JA -JÄTE)SEKTORIN

ERITYISPIIRTEET

• Valtion rooli poikkeuksellisen merkittävä?

• Valtio valvojana ja/tai toimeenpanijana?

• Hankehistoria: menneisyyden painolastit

• Jätehankkeiden raison d’être = ongelmien välttäminen – ei

taloudellisen hyödyn ja vaurauden luominen

• Ylipitkä aikaväli: eettiset ja oikeudenmukaisuuskysymykset

korostuneita
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JATKOTYÖN TEEMOJA

• Luottamus ja epäluottamus: ulottuvuudet, hyödyt, haitat

• etenkin institutionaalinen ja ideologinen

• Valtion rooli ydinjätehuollossa ja SLO

• SLO:n suhde muihin toimilupiin

• Institutionalisoidun luottamuksen edellytykset, toivottavuus ja

mahdolliset ongelmat

• Valtakysymykset, taloudellinen ja poliittinen riippuvuus, 

“acceptologia” (Ranska!)
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KIITOS!

You can change the world 

only if you know how it works.
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