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Ilmastonmuutoksen hillintätoimista 
huolimatta ilmasto muuttuu. 

Muutoksen vaikutukset koskettavat 
laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita. 
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https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008186061.html 11.8.2021
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18.8.2021



Meidän on kehitettävä politiikkatoimia ja 
konkreettisia toimia, joilla muuttuvan 
ilmaston yhteiskunnallisia ja ekologisia 
vaikutuksia ja seurauksia 

• ehkäistään, 

• vähennetään, 

• seurauksiin varaudutaan ja 

• niihin sopeudutaan.
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Toimia tarvitaan kaikilla 

sektoreilla ja toiminnan tasoilla. 
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EU:n sopeutumisstrategia (2021) 
tavoittelee ilmastokestävää unionia

”vuonna 2050 EU on ilmastokestävä yhteiskunta, joka on täysin 
sopeutunut ilmastonmuutoksen vaikutuksiin”

• EU:n vihreän kehityksen ohjelma – kasvustrategia; vihreä siirtymä on 
mahdollisuus ja toimimatta jättäminen aiheuttaa valtavat kustannukset

• Eurooppa tehostaa ilmastohaasteeseen vastaamista
• Strategian lisäksi eurooppalainen ilmastolaki luo perustaa sopeutumisen 

tavoitetason ja politiikkajohdonmukaisuuden tehostamiselle

• Jäsenvaltiot tärkeimpiä täytäntöönpanokumppaneita; 
vaikutusarvioinnin mukaan EU tason tukea lisättävä

• Koskee kaikkia hallintotasoja ja yhteiskuntaa laajasti



Älykkäämpää sopeutumista: tietämyksen 
lisääminen ja epävarmuuden hallinta

• Kurotaan umpeen tietoaukkoja
• Parannetaan riskejä ja menetyksiä 

koskevaa tietoa (ml. tiedon 
saatavuus)

• Kehitetään Climate-ADAPT 
ilmastotietoportaalia

Systeemisempää sopeutumista: politiikan 
kehittäminen kaikilla tasoilla ja aloilla

• Parannetaan sopeutumisstrategioita ja -
suunnitelmia

• Edistetään paikallista sopeutumista ja 
sopeutumiskyvyn oikeudenmukaisuutta

• Sisällytetään ilmastokestävyys 
makrotalouden ja julkisen talouden 
politiikkaan

• Edistetään luontopohjaisia ratkaisuja

Nopeampaa sopeutumista kautta linjan

• Vauhditetaan sopeutumisratkaisujen 
käyttöönottoa

• Vähennetään infrastruktuurin 
ilmastoriskejä ja katastrofiriskejä

• Poistetaan ilmastonsuojeluvaje 
(vakuuttamattomat vahingot)

• Varmistetaan makean veden 
saatavuus ja kestävyys

Kansainvälisen ilmastokestävyyden 
edistäminen 

• Lisätään tukea kv. ilmastokestävyydelle 
ja kumppanimaiden valmiuksien 
kehittämiselle

• Lisätään kv. ilmastorahoitusta 
ilmastokestävyyden parantamiseen

• Vahvistetaan sitoumusta 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 
tietojenvaihtoa sopeutumistoimista
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Kuva: Karoliina Pilli-Sihvola



Kansallinen ilmastonmuutokseen 
sopeutumissuunnitelma ohjaa kokonaisuutta
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Sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa 
edistetään laajassa yhteistyössä



KANSALLINEN ILMASTONMUUTOKSEEN 
SOPEUTUMISSUUNNITELMA 2030

Tausta, lähtökohdat ja valmistelu

#KISS2030
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TAUSTA

 Kansallinen 
sopeutumisstrategia 2005

 Kansallinen 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumissuunnitelma 2022

 Ilmastolain päivitys
 Huomioitu läpileikkaavasti, 

erityisesti MRL, maatalous- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikassa

HALLITUSOHJELMA ILMASTOLAKI TAVOITEPOLITIIKKADOKUMENTIT

 Nykyinen laki (609/2015) 
velvoittaa suunnitelman teon

 Esitys Ilmastolain 
uudistamiseksi (HE XXX)

 Päivitys joka toinen 
hallituskausi

 Toimien arviointi 
hallituskausittain

 Hallinnonaloittainen 
 Hallinnonrajat ylittävä
 Alueelliset tarkastelut

KANSALLISET SUUNNITELMAT

KANSAINVÄLISET JA EU-
VELVOITTEET

 Pariisin ilmastosopimus 2015
 Eurooppalainen ilmastolaki
 EU:n uusi sopeutumisstrategia 

2021

 Ilmastolain mukaisesti 
päämääränä

 edistää 
ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien riskien 
hallintaa ja 
toimialakohtaista 
sopeutumista 
ilmastonmuutokseen

 Kustannustehokas 
sopeutuminen

 Tavoitteet määritellään 
tarkemmin suunnitelmassa

 Politiikkajohdonmukaisuuden 
varmistaminen
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VALMISTELUTAHOT

SIHTEERISTÖ
Pääkoordinaatio 
MMMIlmastonmuutokseen 

sopeutumissuunnitelman 
SEURANTARYHMÄ 

VIRKAMIESTYÖRYHMÄ
pj MMM

ALARYHMÄT JA FOORUMIT

SIHTEERISTÖ
Pääkoordinaatio 

MMM

VIESTINTÄ, VUOROVAIKUTUS JA RAPORTOINTI 



Kiitos! 

#kiss2030


