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OSA 1
Taustoitus

2 lukua
- Globaali ja eurooppalainen konteksti ja trendit
- Euroopan politiikkatoimet ja kestävyystavoitteet

OSA 2
Ympäristö- ja ilmastotrendit

12 lukua
- 10 temaattista arviointia
- Ympäristöpaineet ja –sektorit
- EU:n ympäristötavoitteiden edistyminen

OSA 3
Kestävyysnäkymät

3 lukua
- Kestävyys systeemisen linssin läpi
- Kestävyyshaasteiden ymmärtäminen
- Kestävyyshaasteisiin vastaaminen

OSA 4
Johtopäätökset

1 luku
- Kokonaisvaltainen arvio tuloksista ja pohdintaa 
vaikutuksista
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1. IPCC-raportti ilmaston
lämpenemisestä

3. Kansainvälisen
luonnonvarapaneelin raportti 2019

2. IPBES-raportti biodiversiteetistä ja
ekosysteemipalveluista

Globaali konteksti: ennennäkemättömiä haasteita, parasta tietoa

• Peruuttamattomia muutoksia
• Käännekohtia

• Ilmiöiden yhteenkytkeytyneisyys
• Tarvitaan kiireellisiä toimia



SOER2020SOER 2020: joitakin menestystarinoita mutta lannistava tulevaisuudennäkymä

Matalahiilinen ja 
resurssitehokas talous

Past trends
(5-10 years)

Outlook
To 2030

Luontopääoma Terveys ja 
hyvinvointi

Positiivinen kehitys dominoi Kehitys vaihtelee Negatiivinen kehitys dominoi

Edeltävä 5-10 
vuotta

Edeltävät 5-
10 vuotta

Ennuste 
vuoteen 2030
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SOER20201. Luontopääoma

Implementation
Gap

Edeltävät 5-
10 vuotta

Ennuste 
vuoteen 2030

Ennuste tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Toimeenpanokuilu



SOER2020Yleiset lajit: pölyttäjät vähenevät

Ruohomaiden perhoset: populaatioindeksi (1990 = 100)

39 %
decline 1990-2017



Suomessakin luontopääoma hupenee edelleen

Eliölajeista 12% ja 
luontotyypeistä 48%
uhanalaisia



SOER2020Vesimuodostumat: huono ekologinen tila

• Saasteet
• Vedenotto
• Hydrologiset paineet

ja fysikaaliset
muutokset



Suomessa ongelmana maa- ja metsätalouden hajakuormitus

• Pintavesien tilan osalta haasteena 
etenkin maatalouden hajakuormitus

• Myös ilmastonmuutos muuttaa 
vesiin päätyvää kuormitusta eri 
lähteistä

• Ilmastonmuutos lisää painetta
veden saatavuudelle lisääntyvien
kuivuusjaksojen myötä

• Uusien ympäristöriskien
(mikromuovit, lääkeaineet, 
hormonaaliset säätelijät) seuranta
tärkeää



Itämeri Euroopan saastunein meri

• Itämeren vakavin ongelma on liiallinen 
ravinnekuormitus ja sen aiheuttama 
rehevöityminen

• Jatkuvasti kasvava ihmisen toiminta meri-
ja rannikkoalueilla vaikeuttaa
ympäristötavoitteiden saavuttamista

• Moninaiset, hitaasti kasvavat paineet
(maan- ja merenkäyttö, liikkuvuus, veden
kuljettamat ainevirrat) ja niiden
yhteisvaikutukset uhkana meriluonnon
monimuotoisuudelle
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SOER20202. Resurssitehokas ja vähähiilinen kiertotalous



SOER2020Materiaalien kierrättäminen
Kierrätetyn materiaalin käyttöaste (circular material use rate), EU-28

Metal ores

Non-metallic minerals
Total (12%)

Fossil energy materials

Biomass



Yhdyskuntajätteen kierrätys
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Ilmastonmuutos
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18 of the 19 warmest years 
on record globally have 
occurred since 2000
SOER 2020

“
”



Katso Nasan video ”Poikkeamat 
pintalämpötiloista vuodesta 1880 
vuoteen 2017”: go.nasa.gov/2Da4gqi

https://t.co/TNyMkXrs7z?amp=1


SOER2020Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöt ja ennusteet 1990-2050



SOER2020Ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia
Äärimmäiset lämpöaallot, ennuste 2100 Ennustettu muutos tuottavuudessa 2021-2050 vs 1981-2010

Source: Joint Research Centre based on Ciscar et al. (2018)Source: Joint Research Centre

Rain-fed maize
~4.5°C world
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• Esimerkki: maatalous yhä tärkein uhka
biodiversiteetille ja luontopääomalle
Euroopassa

• Ei-kestävät käytännöt johtavat
maaperän, vesistöjen, ilman ja ruoan
saastumiseen

• Luonnonvarojen liikakäyttö

• Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) 
viherryttäminen ei ole ollut tehokasta

Ympäristönäkökulmien integrointi talouden eri sektoreilla ei ole onnistunut



SOER2020Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal)

‘Euroopan täytyy
johtaa muutosta kohti
terveellistä planeettaa
ja uutta digitaalista
maailmaa.’

• Ensimmäinen hiilineutraali maanosa
• Biodiversiteettistrategia 2030
• Uusi kiertotalouden toimintaohjelma
• ‘Nolla-saastuttamisen strategia
• ‘Maatilalta haarukkaan’ strategia
• Oikeudenmukainen murros
• Kestävä Euroopan investointisuunnitelma
• Tulevaisuuteen valmis talous – uusi teollisuusstrategia
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Euroopan ympäristö- ja kestävyyshaasteiden pysyvyys on erottamattomasti kytköksissä taloudelliseen 
toimintaan ja elämäntapoihin, etenkin yhteiskuntajärjestelmiimme, jotka tuottavat eurooppalaisten 
perustarpeet, kuten ruoan, energian, asumisen ja liikkumisen. 

Yhteiskunnan resurssien käyttö ja päästöt ovat monimutkaisella tavalla sidoksissa työpaikkoihin
ja ihmisten tuloihin, teollisuuden ja osaamisen investointeihin, käyttäytymiseen ja elintapoihin sekä 
julkishallinnon toimiin ja instituutioihin. Tuotanto- ja kulutusjärjestelmiä luonnehtivat lukkoon lyödyt 
toimintatavat ja polkuriippuvuus. 

Radikaalit muutokset järjestelmissä saattavat siis todennäköisesti häiritä investointeja, työpaikkoja, 
totuttua käyttäytymistä ja arvoja ja voivat näin synnyttää vastustusta muutosten piirissä olevilla 
toimialoilla, alueilla tai kuluttajissa.

SIKSI…

Miksi ympäristöhaasteet ovat niin vaikeita ratkaista?



SOER2020Tarvitsemme systeemisempää päätöksentekoa ja pitkän aikavälin sitovia tavoitteita

• Pitkän aikavälin politiikkakehykset täytyy 
laajentaa kattamaan kokonaisvaltaisia 
systeemejä ja ilmiöitä: energia-, liikenne-, 
ruoka- ja asumisjärjestelmien merkittävä 
murros (transitio) on välttämätön

• Mutta: jo olemassaolevien
politiikkatoimien täysimääräinen 
toimeenpano veisi Euroopan pitkälle 
vuoden 2030 ympäristötavoitteiden 
suuntaan.



SOER2020

Eurooppa ei saavuta kestävyystavoitteitaan vain edistämällä 
taloudellista kasvua ja yrittämällä hallita kasvun 
haittavaikutuksia ympäristö- ja sosiaalipolitiikan välineillä.  

Sen sijaan kestävästä kehityksestä on tultava johtava 
periaate kunnianhimoiselle ja yhtenäiselle politiikalle ja 
toiminnalle koko yhteiskunnassa.

Vuonna 2020 Euroopalla on ainutlaatuinen tilaisuus johtaa 
maailmanlaajuisia toimia kestävyyshaasteiden 
vastaamiseen. Nyt on aika toimia.

Loppusanat



SOER2020

Kiitos! 
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