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1. Ilmastossa tapahtuneet muutokset ovat jo 
vaikuttaneet sekä luontoon sekä ihmisiin. Globaalin 

hillinnän onnistuminen määrittää sopeutumisen 
tarpeen Suomessa tulevaisuudessa.  

 
 

 

 

 



2. Ilmaston keskilämpötilan nousu on  
erityisen nopeaan pohjoisilla alueilla.  
Sään ääri-ilmiöt yleistyvät Suomessa. 



3. Suomi on laaja ja luonnonvarariippuvainen maa 
pohjoisessa. Useat toimialat, ihmisten arki ja 

toimeentulo ovat hyvin riippuvaisia säästä ja ilmastosta. 
 

 



 
 

4. Eri toimialojen ja alueiden haavoittuvuus sekä 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ovat erilaisia. 

Sopeutumista kannattaa jatkossakin edistää toimialojen 
ja sektoreiden suunnittelun ja päätöksenteon osana.  

 
 

SYKE ja ympäristöministeriö 



Ilmaston muuttumisen 
vaikutukset  
(ml. ilmaston vaihtelevuus) 

Haavoittuvuus: 
- altistuminen ja 
- sopeutumiskyky 

Kohteen määrittely 

-  todennäköisyys 

- seuraukset (ml. mahdollisuudet)  

Ratkaisut riskien ehkäisemiseksi ja 

lieventämiseksi (ml. mahdollisuuksien 

hyödyntäminen)  

Esimerkiksi:    

- maankäytön suunnittelu 

- säädökset ja muut ohjauskeinot 

- varautumissuunnitelmat ja tilannekuvat 

- mitoitusohjeet ja standardit  

- oppaat  ja ohjeet  

Ilmastoriski / ilmastoriskin muutos: 

5. Tarvitaan ilmastoriskien arvioinnin ja hallinnan 
menetelmien ja välineiden kehittämistä. 



6. Ennakoimalla ja 
varhaisilla toimilla voidaan 

saavuttaa kustannushyötyjä. 
Korjaavat toimenpiteet 
tulevat usein kalliiksi.  

 
Erityisesti pitkäkestoisiin ja -
vaikutteisiin investointeihin 
ja yhteiskunnan kriittisten 
toimintojen turvaamiseen 

kannattaa panostaa 
aikaisessa vaiheessa.  

 
 

1/100 vuoden tulva 2070-2099 

(Veijalainen, SYKE) 



7. Muutokseen sisältyy myös mahdollisuuksia. 
Sopeutumistoimenpiteiden kautta voidaan edistää 

uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. 



8. Suomen sopeutumiskyky on hyvä, mutta 
sopeutumistoimenpiteitä tarvitaan jatkossakin. 

Sopeutumiskykymme perusta on toimiva yhteiskunta, 
jonka ylläpitoon olemme laajasti sitoutuneet.  



Visio: 
Suomalaisella yhteiskunnalla on kyky hallita ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja sopeutua ilmastossa 

tapahtuviin muutoksiin. 

Strategiset päämäärät 
A. Sopeutuminen on sisällytetty 
osaksi toimialojen sekä toimijoiden 
suunnittelua ja toimintaa. 

B. Toimijoilla on käytössään 
tarvittavat ilmastoriskien arviointi- ja 
hallintamenetelmät.  

C. Tutkimus- ja kehitystyöllä sekä 
viestinnällä on lisätty yhteiskunnan 
sopeutumiskykyä ja kehitetty 
innovatiivisia ratkaisuja.  

Toimenpiteet: 
1. Toteutetaan ilmasto-kestävyyden 
tarkasteluja valtakunnallisella tasolla  
2. Laaditaan ja toteutetaan 
toimialakohtaisia toimintaohjelmia 
ottaen huomion ilmastonmuutoksen 
kansainväliset heijastevaikutukset 
3. Edistetään alueellisten ja 
paikallisten sopeutumistarkastelujen 
laatimista  
4.  Edistetään sopeutumista 
kansainvälisessä yhteistyössä 
5. Sisällytetään sopeutuminen EU:n 
politiikkoihin ja alueellisiin 
kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin 

Toimenpiteet: 
6. Parannetaan ilmastoriskien 
arviointia ja hallintaa   
7. Kehitetään ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien taloudellisten riskien 
hallintaan soveltuvia välineitä  

Toimenpiteet: 
8. Vahvistetaan 
sopeutumistutkimusta  
9. Kehitetään sopeutumiseen liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia  
10. Tuotetaan työvälineitä alueellisen 
sopeutumistyön tueksi  
11. Kehitetään sopeutumisen 
viestintää  
12. Kehitetään koulutuksen sisältöjä 
sopeutumisesta 

D. Strategian toimeenpanon koordinointi, seuranta ja arviointi 
13. Nimetään sopeutumisen kansallinen seurantaryhmä  

14. Varmistetaan strategian jatkuva seuranta ja arvioidaan toimenpiteiden toteutuksen taso ja vaikuttavuus 



9. Suomi voi edistää kansainvälisesti  
ilmastonmuutoksen riskien vähentämistä ja hallintaa 

kansainvälisten sopimusten ja yhteistyön sekä 
kehitysyhteistyön kautta.  

 
10. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 
ovat välttämättömiä kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi niin Suomessa kuin 
maailmanlaajuisestikin. 

 
 


