
Sopeutumisen alueelliset Ulottuvuudet ja 

Ohjauskeinot Muuttuvaan Ilmastoon (SUOMI) 

• Hankkeen kesto: 1.5.2020–30.4.2021 (jatkoa tulossa) 

• Hankkeen toteuttajat:  

Ilmatieteen laitos (IL, koordinaattori), Helsingin yliopisto 

(HY), Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen 

ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopisto 

• Rahoitus: Ympäristöministeriö, (n.105k€) 

 

28.10.2020 Sopeutumisen alueelliset Ulottuvuudet ja Ohjauskeinot Muuttuvaan Ilmastoon (SUOMI-hanke) / Janina Käyhkö, Helsingin -yliopisto 1 



SUOMI-hanke pähkinänkuoressa 

• Rakennamme Suomen sopeutumisen tilasta ns. 

kypsyysmatriiseja ja tarkastelemme, missä on puutteita 

ja missä on asiat hyvin. 

• Teemme operatiivisesti päivitettävän ilmiökortiston, 

joka tukee myös Ilmasto-opas 2.0:aa. 

• Teemme sopeutumispolitiikan kehityksestä 

Suomessa aikajanan ja kuvaamme tähänastiset vaiheet 

yksityiskohtineen 

 

• Tulevien työpajojen (2021) tarkoituksena mm. 

keskustella uudenlaisten sopeutumisen ohjauskeinojen 

soveltamisesta Suomeen. 
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TP1-TP2: Ilmasto 1991-2020 ja tuleva ilmasto 

Tavoite 1:  Koostaa olennainen tieto helposti 

ymmärrettävässä muodossa Suomessa säähän ja 

ilmastoon liittyvistä ilmiöistä, jotka aiheuttavat vaikutuksia 

eri sektoreille  nykyisessä ilmastossa. 

 

Tavoite 2: Tehdään Suomen ilmaston “ilmiökortit”, jotka 

sisältävät saatavilla olevan oleellisen tiedon ilmiöistä ja 

kypsyysarvion tiedon tasosta. 
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Tavoitteena luoda prototyyppi 

operatiiviselle ilmiökortisto palvelulle 

sopeutumisen arvioinnin ja seurannan tueksi  

• Kortisto olisi vuosittain päivittyvä ja tiedon 

parantuessa/tarkentuessa tarkennettaisiin mm. 

seuraavia: 

- Vaaratekijät nyt ja tulevaisuudessa ja selvyys missä 

vaaratekijälle altistutaan (alueelliset erot) 

- Osoitetaan mitkä toiminnot ja ihmisryhmät ovat haavoittuvia  ja 

jaetaan tietoa jo toteutuneiden riskien “haitoista ja hyödyistä” 
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TP3 Ilmastolaki ja ohjauskeinot 

• Kartoittaa sopeutumisen ohjauskeinoja ja nostaa 

keskusteluun niihin liittyviä vastuukysymyksiä 

• Tarkastelussa huomioidaan myös rajat ylittäviä kysymyksiä, 

esimerkiksi arktinen alue ja alkuperäiskansat. 

 

Tunnistetut puutteet suomalaisiin sopeutumisen  

ohjauskeinoihin liittyen  

- Vastuiden jaon selkeyttäminen 

- Ohjauskeinojen, tutkimuksen ja päätöksenteon koherenssin 

parantaminen 

- Alueellisten ja sektoraalisten strategioiden koherenssin 

parantaminen 
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TP4 Talous ja sopeutuminen - alustavaa 

• Taloustieteellisesti katsoen tärkeiden vahinkotietojen 

saatavuus on huonontumassa mm. kohteiden 

omistusmuodon muutoksien takia 

• Kustannusten, vahinkojen, häviöiden, talousvaikutusten 

käsittäminen raportointiketjuissa ja mediassa kaipaa 

yhdenmukaisuutta ja koulutusta  
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