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• Hillintätoimista huolimatta ilmastonmuutoksen vaikutukset 

voimistuvat – päästöjen vähentämisen rinnalla tarve vahvistaa 

varautumista ja sopeutumista muuttuvaan ilmastoon 

• Muuttuvat äärimmäiset sääilmiöt, hitaammin tapahtuvat muutokset 

sekä rajat ylittävät heijastevaikutukset 

• Haasteen laaja-alaisuus edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä 

sekä yksityisen ja julkisen sektorin voimien yhdistämistä kaikilla 

hallinnon tasoilla

Ilmastonmuutos etenee – mihin varaudumme? 
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• Osa ilmastolain mukaista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää, 
annetaan eduskunnalle valtioneuvoston selontekona vuoden 2022 lopulla

• Ajantasaisuutta ja mahdollisten lisätoimien tarvetta arvioidaan hallituskausittain 
→ arviolta v. 2026

• Laadittu MMM:n johdolla yhdeksän ministeriön yhteistyönä

• Laajaa tietopohjaa hyödyntäen, asiantuntijasihteeristön tuella ja 
vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

• Sisältää riski- ja haavoittuvuustarkastelun (sektorikohtaiset, niiden rajat 
ylittävät sekä alueelliset riskit ja haavoittuvuudet)

• Sisällöllinen painotus kansallisesti merkittäviin ja poikkileikkaaviin teemoihin

KISS2030 on Suomen kolmas sopeutumista 

ohjaava kansallinen strategia/suunnitelma
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Valmisteluprosessi
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Syys-lokakuu 2021

Valmisteluryhmän työ alkaa

KOKOSOPU arviointihanke 

käynnistyy

Tammi-maaliskuu 2022

Poikkihallinnolliset ja 

alueelliset tarkastelut 

käynnistyvät

KOKOSOPU aluetyöpajat

Kesä-heinäkuu 2022

Kirjoitustyö etenee

IPP 8.6.

KOKOSOPU 

arviointihanke päättyy

Loka-joulukuu 2022

Suunnitelman 

viimeistely 

KISS2030 selonteko 

valmistuu 

Marras-joulukuu 2021

Riski- ja haavoittuvuustarkastelu 

käynnistyy

Elo-syyskuu 2022

Suunnitelman luonnos valmis

Lausuntokierros 14.9.-14.10.

Avoin sidosryhmätilaisuus 27.9.

Huhti-toukokuu 2022

KOKOSOPU valtakunnalliset 

työpajat

Tavoitteiden ja toimien 

määritys käynnistyy

Viestintä ja vuorovaikutus on osa koko valmisteluprosessia 



Kansallisen sopeutumissuunnitelman suhde 

muihin strategisiin ohjauskeinoihin
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KISS

2030

Esimerkiksi 

Vesitalousstrategia 2030 

Kansallinen metsästrategia 

2035 (valmisteilla)

Luonnonsuojelulaki

Kv. ilmastorahoitussuunnitelma

…

Esimerkiksi
Arktisen politiikan strategia 2021

Kansallinen BD strategia (valmisteilla)

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 

(valmisteilla)

…

Esimerkiksi

STM 2021

MMM (päivitys 

valmisteilla)

PLM (valmisteilla)

YM (2016)

…

EU:n 

sopeutumis-

strategia 2021

Poikkileikkaavat 

ohjauskeinot

Muut 

hallinnonala-

kohtaiset 

ilmastoriskit 

huomioivat 

ohjauskeinot

Hallinnonala-

kohtaiset 

sopeutumisen 

ohjauskeinot



Johdanto

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 - KISS2030

2.1 Lähtökohdat

Ilmastolain ja kansainvälisten velvoitteiden toimeenpano

Jatkumo osana pitkään tehtyä sopeutumispolitiikkaa

Toimeenpanon lähtökohdat ja resursointi

Valmistelun taustatyö

2.2 Havaitut muutokset, vaikutusskenaariot ja riskit

Ilmastonmuutokseen liittyvä riski

Ilmasto Suomessa on jo muuttunut ja muuttuu tulevaisuudessa entisestään

Luontoon ja yhteiskuntaan kohdistuvat ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja haavoittuvuudet

2.3 Visiona hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

2.4 Suunnitelman päämäärinä tahto, keinot ja kyky sopeutua

…

KISS2030 suunnitelman sisältö 
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Vision tukena 

kolme päämäärää:

Visiona hyvinvointia ja turvallisuutta 

muuttuvassa ilmastossa
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TAHTO

KEINOTKYKY

Yhteiskunnan 

toimijoilla on vahva  

tahto sopeutua 

ilmastonmuutokseen 

Yhteiskunnan toimijoilla 

on käytössään tehokkaat 

keinot sekä luontoon 

että yhteiskuntaan 

kohdistuvien ilmaston-

muutokseen liittyvien 

riskien arvioimiseksi, 

ennaltaehkäisemiseksi ja 

hallitsemiseksi

Yhteiskunnan 

toimijoilla on kyky 

ennaltaehkäistä, 

varautua ja hallita 

sekä luontoon että 

yhteiskuntaan 

kohdistuvat 

ilmastonmuutokseen 

liittyvät riskit



Luku 2.5 Tavoitteet ja toimet (1/3)
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2.5.1 Kansallisen tason strateginen suunnittelu ja ennakointi

Valtioneuvoston ja ministeriöiden strateginen suunnittelu ja ennakointi (tavoite 1, toimenpiteet 1.1-1.4)

Hallinnonalakohtainen sopeutumistyö (tavoite 2, toimenpiteet 2.1-2.2)

2.5.2 Kokonaisturvallisuus ja yleinen huoltovarmuustyö

Ilmastonmuutokseen varautuminen osana kokonaisturvallisuutta ja huoltovarmuuden tavoitteita (tavoite 3, 

toimenpiteet 3.1-3.3)

2.5.3 Ruoka- ja ravitsemusturva

Maatalouden toimintaedellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (tavoite 4, toimenpiteet 4.1-4.2)

Ilmastokestävä ruoan tuotanto ja kulutus ylläpitävät ruoka- ja ravitsemusturvaa (tavoite 5, toimenpiteet 5.1-5.3)

2.5.4 Infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö

Vesihuollon varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin (tavoite 6, toimenpiteet 6.1-6.2)

Liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin ilmastokestävyys (tavoite 7, toimenpiteet 7.1-7.2)

Rakennetun ympäristön ilmastoriskien hallinta (tavoite 8, toimenpiteet 8.1-8.3)

Energiasektorin, teollisuuden ja elinkeinoelämän ilmastoriskien hallinta (tavoite 9, toimenpiteet 9.1-9.3)
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2.5.5 Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ja hoito, luonnon monimuotoisuus, 

luontopohjaiset ratkaisut ja kuivuusriskien hallinta

Sopeutumisen vahvistaminen uusiutuvien luonnonvarojen käytössä (tavoite 10, toimenpiteet 10.1-10.3)

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen muuttuvassa ilmastossa (tavoite 11, toimenpiteet 11.1-11.5)

Luontopohjaisten ratkaisujen käytön vakiinnuttaminen (tavoite 12, toimenpiteet 12.1-12.2)

Kuivuusriskien hallinnan kehittäminen (tavoite 13, toimenpide 13.1)

2.5.6 Terveyden suojelu ja edistäminen

Helteen terveyshaittoihin varautuminen ja niiden seuranta (tavoite 14, toimenpiteet 14.1.-14.4.)

2.5.7 Kulttuuriperintö ja –ympäristö

Kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelu ilmastonmuutoksen vaikutuksilta (tavoite 15, toimenpiteet 15.1-15.4)

2.5.8 Alue- ja kuntatason ilmastoriskien hallinta

Oppaat, ohjeistukset ja osaaminen ilmastoriskien hallitsemiseksi (tavoite 16, toimenpiteet 16.1-16.3)

Alueiden ja kuntien ohjauksen kehittäminen (tavoite 17, toimenpiteet 17.1-17.4)

Rahoitusmahdollisuuksien vahvistaminen (tavoite 18, toimenpiteet 18.1-18.3)
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2.5.9 Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen ilmastorahoituksen vahvistaminen (tavoite 19, toimenpiteet 19.1-19.3)

Kehittyvien maiden tukeminen sopeutumisessa (tavoite 20, toimenpiteet 20.1-20.3)

Muu kansainvälinen yhteistyö (tavoite 21, toimenpiteet 21.1-21.3)

2.5.10 Tietopohja, viestintä ja seuranta

Tietopohjan vahvistaminen ja käytettävyyden parantaminen (tavoite 22, toimenpiteet 22.1-22.6)

Tietoisuuden ja yhteistyön vahvistaminen (tavoite 23, toimenpiteet 23.1-23.4)

Systemaattinen seuranta ja arviointi toiminnan kehittämisessä (tavoite 24, toimenpiteet 24.1-24.4)

2.5.11 Lisävalmistelua edellyttävät toimet

Saamelaisten sopeutumisohjelma

Osaamisen kehittäminen 

Työsuojelun kehittäminen 

Julkiset hankinnat 



• KISS2030 suunnitelman viimeistely, hyväksyntä ja julkaisu

• Toimeenpanon käynnistäminen 2023 

• Suunnitelman lisäksi sen tausta-aineistot ja lausuntopalaute 

keskeisiä toimeenpanon ohjauksessa

• Eduskunta käsittelee kuntien ilmastosuunnitelmat sisältävää 

ilmastolain muutosesitystä (HE 239/2022), toimeenpanon 

ohjeistus valmisteilla 

Mitä seuraavaksi? 
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http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+239/2022


kiss2030@gov.fi

#KISS2030

mailto:kiss2030@gov.fi

