EUROOPPA KESTÄVYYSMURROKSEN ÄÄRELLÄ –
MITEN SAAMME PARHAAN TIEDON KÄYTTÖÖN?
Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 ympäristö-, energia- ja ilmastotavoitteitaan ilman
tiukempaa ilmastopolitiikkaa sekä nopeaa puuttumista luonnonvarojen ylikulutukseen ja
maankäytön muutoksiin. Tämä on ydinviesti Euroopan ympäristökeskuksen viidennessä
Euroopan ympäristön tilaa ja tulevaisuutta käsittelevässä raportissa. Ruoka- ja
energiajärjestelmämme sekä asumis- ja liikkumistottumuksemme ovat kestävyys
murroksen äärellä. Tutkitulla tiedolla on keskeinen rooli murroksen aikaansaamisessa.
Tähän julkaisuun olemme koonneet viestejä Suomessa alkuvuonna 2020 järjestetyistä SOER 2020 -raportin sidosryhmä
tilaisuuksista. Olemme hakeneet vastauksia kysymyksiin: Millaista tietoa tarvitaan kestävyysmurroksen toteuttamisen
tueksi? Miten tietoa tulisi tuottaa, jotta se saataisiin paremmin käyttöön ja siitä olisi hyötyä päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä? Millaiset rakenteet ja roolit auttavat tiedon jalkauttamista?

DANIEL FUNES FUENTES / UNSPLASH

SOER 2020 tarjoaa Euroopan laajuista
ympäristötietoa ja
askelmerkkejä päätöksenteolle
Ympäristön tilan pitkäaikainen seuranta ja tiedon kokoaminen on tärkeää, jotta osaamme tunnistaa riskit,
ennakoida tulevaa ja tehdä oikeita päätöksiä kestävyyden
varmistamiseksi. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uusin Ympäristön tila -raportti (SOER 2020) kokoaa tietoa
Euroopan ympäristön tilasta, maanosaa koskevista ympäristöhaasteista sekä niiden ratkaisumahdollisuuksista.
Raportti sisältää suosituksia sille, mitä yhteiskunnissamme
pitää tapahtua, jotta kestävyysmurros saadaan aikaan.
SOER 2020 ja muut viimeaikaiset laajat tutkimustietoa
kokoavat raportit (IPCC, IPBES, IRP, GEO1) jakavat saman
viestin: tuotanto- ja kulutusjärjestelmämme ovat kestämättömiä, emmekä ole onnistuneet integroimaan ympäristötavoitteita tehokkaasti yhteiskunnan eri sektoreiden
tavoitteisiin. Jotta osaamme ratkoa ympäristökriisit,
tarvitsemme kokonaisvaltaista, systeemistä lähestymistapaa, joka huomioi ympäristömuutosten ja niiden taustalla
olevien tekijöiden moninaisuuden ja kytkeytyneisyyden.

1
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC) raportit ilmastonlämpenemisestä 1,5 °C (Global Warming of 1.5°C) sekä ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä (Climate Change and Land)
Hallitustenvälisen luontopaneelin (Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) raportti luonnonmonimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services)
Kansainvälisen luonnonvarapaneelin (International Resource Panel, IRP) Maailman luonnonvararaportti (Global Resources Outlook)
YK:n ympäristöohjelman Maailman ympäristön tila 6 -raportti (Global Environmental Outlook)
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SOER 2020: LUONNON
MONIMUOTOISUUS HUPENEE
JA ILMASTONMUUTOKSEN
VAIKUTUKSET KASVAVAT
EUROOPASSA
SOER 2020 -raportin mukaan Euroopassa
on edetty parhaiten vähähiiliseen ja
resurssitehokkaaseen talouteen liittyvissä tavoitteissa. Vuoden 2020 ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on
onnistuttu hyvin, mutta vuoden 2030
tavoitteiden saavuttamien nykyisillä
toimenpiteillä näyttää heikolta. Raportin analyysien mukaan käytössä olevat ja
kaikki suunnitellutkin toimenpiteet johtavat
yhdessä korkeintaan 36 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, kun
vähennystavoite on 40 prosenttia vuoden
1990 tasosta.
Vaikka resurssitehokkuus Euroopassa
paranee ja EU:lla on kunnianhimoiset kierto-
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taloustavoitteet, maailmanlaajuisen materiaalien kulutuksen ennustetaan kasvavan.
EU:ssa kasvu on hitaampaa kuin muualla
maailmassa.
Heikoimmin Euroopassa on onnistuttu luonnon monimuotoisuuteen
liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa.
Luontopääoma heikkenee Euroopassa
hälyttävää vauhtia, mikä näkyy mm.
kantojen taantumisena sekä elinympäristöjen ja ekosysteemipalveluiden
heikkenemisenä. Eurooppa ei ole saavuttanut tavoitettaan pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden väheneminen vuoteen
2020 mennessä.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset
Euroopassa kasvavat. Muuttuvilla sääolosuhteilla ja lisääntyvillä lämpöaalloilla on
suoria vaikutuksia ruuantuotantoon ja ihmisten terveyteen. Ilmaston lämpeneminen on
myös kasvava uhka luonnon monimuotoisuudelle ja ekosysteemipalveluille.

SOER 2020 -RAPORTIN SUOSITUKSET
TIIVISTETTYNÄ

4. Kestävyysmurroksen äärellä täytyy panostaa
kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon ja
pitkän aikavälin sitovien tavoitteiden
asettamiseen. Erityisesti tarvitaan
sektorirajat ylittäviä strategisia suunnitelmia,
jotka yltävät EU:n tasolta kansalliselle ja
paikalliselle tasolle.
5. Rahoitusvirrat tulee ohjata tukemaan
kestävyysmurrosta. Bruttokansantuotteen
rinnalle tulee kehittää mittareita, jotka
mittaavat yhteiskunnan kestävyystavoitteiden
saavuttamista. Investointeja voi ohjata
uudistamalla finanssipolitiikkaa ja poistamalla
ympäristölle haitallisia tukia.
6. Uudenlaisiin tiedon yhteistuottamisen,
jakamisen ja käyttämisen muotoihin sekä
jatkuvaan oppimiseen kannattaa sijoittaa.

KARSTEN WURTH / UNSPLASH

1. Sosiaalisesti reilu siirtymä on oleellista kestävyysmurroksessa. Reilu siirtymä vaatii hallinnonalojen välisten raja-aitojen purkamista, hallinnon
uudistamista ja laaja-alaista osallistamista.
2. Kestävän kehityksen periaatteiden tulee
ohjata kaikkea päätöksentekoa. Euroopan
tulee toimia johtajana kestävässä kehityksessä
ja huolehtia myös siitä, ettei se ulkoista omaa
ympäristökuormaansa muille.
3. Pelkästään toteuttamalla jo tehdyt ympäristösitoumukset, Eurooppa voi saavuttaa
suuren osan 2030-tavoitteistaan. Päätösten
toimeenpaneminen vaatii riittävän rahoituksen ja
kaikkien sektoreiden osallistumista.
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Vastaukset kysymykseen 14.1.2020 SOER 2020 -aamukahveilla: Kuvaile 1–3 sanalla, mitä SOER-raportista nousi mielestäsi
keskeisimpänä esiin.

Kurotaan umpeen kuilu
tavoitteiden ja toimien välillä

olevan pitkälti poliittisten päättäjien vastuulla. SOER-työpajoissa tutkijat tunnistivat kuitenkin myös tiedeyhteisön
roolin tärkeäksi ja tutkijoilta toivottiin aktiivisempaa
osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätösprosesseihin. Tutkijat voisivat tunnistaa kestävyysmurroksen esteitä sekä elinkeinoelämän ja
yhteiskuntiemme kipukohtia ja auttaa etenemään
murroksessa mahdollisimman kivuttomasti: kestävyysmurroksessa on myös haitankärsijöitä ja reiluun
siirtymään ohjaaminen vaatii taustalleen syvällistä ymmärrystä toimien vaikutuksista.

Suomessa järjestetyissä SOER 2020 -sidosryhmätilaisuuksissa osallistujat heräsivät pohtimaan erityisesti Euroopassa tehtyjen kunnianhimoisten ympäristöpoliittisten
päätösten ja toimien välistä kuilua (implementaatiokuilua). Raportin mukaan Eurooppa pystyisi saavuttamaan
huomattavan osan ympäristötavoitteistaan pelkästään
toteuttamalla jo olemassa olevat poliittiset päätökset.
Toimeenpanokuilun umpeen kuromisen voi nähdä
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Vaikuttava tieto syntyy
vuorovaikutuksessa – Järjestelmätason
ongelmia ratkotaan yhteistyöllä

Euroopan komission käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) tarttuu aiempaa
kunnianhimoisemmin sektorirajat ylittäviin
ympäristö- ja kestävyyshaasteisiin ja toimeenpanokuiluun muun muassa seuraavin konkreettisin tavoittein ja toimenpitein:

”Euroopan ympäristö- ja kestävyyshaasteet ovat erottamattomasti kytköksissä taloudelliseen toimintaan ja
elämäntapoihin, etenkin yhteiskuntajärjestelmiimme,
jotka vastaavat eurooppalaisten perustarpeisiin, kuten
ruuan- ja energiantuotantoon sekä asumiseen ja liikkumiseen” (SOER 2020)
SOER 2020 -raportissa korostetaan vahvasti kestävyyskriisin kokonaisvaltaista luonnetta. Tarvitaan
monialaista tietoa esimerkiksi ruuantuotannon,
energiajärjestelmän, asumisen ja liikkumisen kestävyyshaasteista ja politiikkavaihtoehdoista. Tämä
edellyttää yhteistyötä tieteenalojen välillä sekä tiedon
yhteistuotantoa ja -tulkintaa myös tutkimusmaailman
ulkopuolisten tahojen, kuten elinkeinoelämän, päättäjien
ja kansalaisten kanssa.
Tutkimuksen tehtävänä on myös riskien, ongelmallisten toimintatapojen sekä järjestelmiemme polkuriippuvuuksien tunnistaminen: miten nykyiset tuotantorakenteet, päästöt ja kustannukset riippuvat vuosikymmeniä
aiemmin tehdyistä ratkaisuista. Kestävyysmurroksen
aikaansaaminen tarkoittaa radikaaleja muutoksia järjestelmissämme, muutoksia, jotka saattavat todennäköisesti
häiritä investointeja, työpaikkoja, totuttua käyttäytymistä
ja arvoja. Tiedeyhteisössä on keskusteltava siitä, mikä
tutkijoiden rooli on mahdollisimman oikeudenmukaisen ja
reilun muutoksen aikaansaamisessa.
Kun toimeenpanokuilua kurotaan umpeen ja
eri toimenpiteiden vaikutuksia halutaan ymmärtää, tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottava
ennakointitieto on erityisen arvokasta. Tutkimus on
avainasemassa ennakointitiedon tuottamisessa. Lisäksi
ennakointitietoa kartutetaan esimerkiksi Suomessa valtioneuvoston johdolla.

z EU:sta tulee ilmastoneutraali vuoteen
2050 mennessä: toteuttamisen varmistamiseksi on valmisteilla eurooppalainen
ilmastolaki
z Biodiversiteettistrategia 2030: uudella strategialla halutaan tarttua luonnon
monimuotoisuuden heikkenemisen pääsyihin ja luoda EU:n suuntaviivat globaaleihin
neuvotteluihin lokakuussa 2020.
z Uusi kiertotalouden toimintaohjelma:
ohjelmalla ja siihen liittyvällä rahoituksella
vauhditetaan muun muassa jätteiden vähentämistä, tuotteiden korjaamista, kestävää
pakkaamista ja hiilineutraaliutta.
z Kestävyysmurros toteutetaan oikeudenmukaisesti: EU myöntää merkittävän
määrän rahoitusta ja teknistä apua niille
kansalaisille, yrityksille ja alueille, joihin murros vaikuttaa eniten.
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tutkijoita ja päätöksentekijöitä sekä hallinnossa että elinkeinoelämässä. STN-rahoitusta on kiitelty siitä, että
se tarjoaa todellisia mahdollisuuksia ja resursseja
tutkijoiden yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen
ja tiedon yhteistuotantoon. Vastaavanlaisia vuorovaikutteista tiedontuotantoa tukevia toiminta- ja rahoitusmalleja kaivattaisiin enemmän.

Tutkittu tieto auttaa
selviämään murroksessa
Tutkimuksen yksi tehtävä voi olla osoittaa, miltä maailma näyttäisi kestävyysmurroksen jälkeen. Millaisia ovat
luontopääomaa ja ekosysteemien hyvinvointia varjelevat
ruoka- ja energiajärjestelmämme, infrastruktuurimme ja
liikkumistapamme?

Tutkijoiden työpajassa toivottiin, että
tutkijayhteisöllä olisi aktiivinen rooli
kestävyysmurroksen aikaansaamisessa:
z TUTKIJAYHTEISÖ on tärkeässä roolissa,
kun kurotaan umpeen tiedon, tavoitteiden
ja toimenpiteiden välistä kuilua. Kestävyysmurroksessa tarvitaan etenkin tutkijoiden ja
tiedon käyttäjien laaja-alaisessa yhteistyössä
tuotettua systeemitason tietoa. Päättäjien
ja tutkijoiden on hyvä ennakoida yhdessä
tulevia tietotarpeita ja tunnistaa muutoksia
hidastavia kipukohtia yhteiskunnissamme.
z UUSIEN TIETOTARPEIDEN tunnistamisen lisäksi jo olemassa olevan tiedon
käyttöä tulee tukea. Tutkijayhteisöllä on

Ihmisten hyvinvointi nojaa ekosysteemien hyvinvointiin.
Ruoka- ja energiajärjestelmämme, rakennettu
ympäristö ja liikkumistottumuksemme ovat riippuvaisia
luontopääomasta. Kuva SOER 2020 -raportista.

Kannustimia vaikuttavalle tiedolle
Tutkijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen voidaan tukea lisäämällä kannustimia viestien
välittämiseen ja tiiviiseen monialaiseen yhteistyöhön. Sekä
tutkijat että päätöksenteko ja julkinen keskustelu voisivat
hyötyä yhteiskunnallisen vaikuttamisen paremmin
huomioivasta kannustinjärjestelmästä yliopistoissa.
Suomessa Strategisen tutkimuksen rahoitus (STN)
on jo muuttanut tieteen tekemisen tapoja ja lähentänyt
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z

oleellinen rooli tiedon kokoamisessa ja
tarjoamisessa eteenpäin.
PITKÄT AIKASARJAT , pitkäjänteinen
seurantatieto ja epävarmuuksien ymmärtäminen on tärkeää, jotta näemme ja voimme
ennakoida ympäristössä tapahtuvia muutoksia.
TUTKIJAYHTEISÖLLÄ tulisi olla aktiivinen rooli reiluun siirtymään ohjaamisessa.
Pyritään saamaan monialainen tieteellinen
tieto tiiviimmin mukaan päätöksentekoprosesseihin.
TUETAAN tieteen ja elinkeinoelämän
yhteistyötä. Tutkijat voivat auttaa kestävien
innovaatioiden kehittämisessä sekä investointien ja koko finanssialan suuntaamisessa
uudelleen tukemaan kestäviä hankkeita.
TUTKIJAT TARVITSEVAT viestinsä
välittämisen tueksi aiheeseen perehtyneitä
välittäjiä, jotka auttavat tavoittamaan tiedon
tarvitsijoita päätöksenteossa ja yrityksissä,
tunnistamaan oikeita kanavia ja tukemaan
vuorovaikutuksessa.

sissä tunnistettaisiin tutkimuksen arvo ja että tutkijoita
otettaisiin aktiivisesti mukaan elinkeinoelämään
auttamaan yrityksiä kestävyysmurroksessa.

Miten kansainvälinen raportti
jalkautetaan Suomeen?
Laajassa tutkija- ja asiantuntijayhteistyössä toimitetut
arviointiraportit osoittavat, että kokonaisvaltaisen tiedon
tuottamiselle ja kokoamiselle on olemassa toimivia tapoja
ja järjestelmiä. Tiedon tuottamisen ja raportoinnin lisäksi
tiedon jalkauttaminen kannattaa suunnitella huolella.
Vaikka tieto löytäisi kohderyhmänsä, pelkkä raportoitu
tieto ei aina anna tarvittavaa tukea päätöksille ja suunnittelulle politiikassa tai yrityksissä. Oleellista on tunnistaa tiedon vaikuttavuuden mekanismit, eli tiedon
välittymisen kannalta oikeat toimijat, väylät, paikat
ja ajankohdat: Mitä ne ovat EU:n tasolla, valtioiden
tasolla ja paikallisesti?

Tutkijayhteisön on tunnistettava roolinsa kestävyysmurrosta koskevan tiedon tuottajana, tulkitsijana ja välittäjänä, mutta myös tiedon vastaanottajilla täytyy
olla hyvät valmiudet ja halu käyttää tietoa. Siksi
panostusta tarvitaan myös päättäjien, virkamiesten ja
elinkeinoelämän osaamiseen, motivaatioon ja resursseihin
hyödyntää tietoa ja tuottaa tietoa yhteistyössä tutkijoiden
kanssa. SOER-työpajoissa vahva toive oli, että myös yrityk-
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Tutkijatyöpajan vastaukset kysymykseen: What are the key research gaps/unknowns related to sustainability transitions:
Tutkijoiden työpajassa raporttien politiikkasuosituksia
pidettiin tärkeinä tiedon jalkauttamisessa. Kansainvälisten
raporttien suositukset jäävät kuitenkin herkästi melko
yleiselle tasolle. Suositeltujen toimenpiteiden vieminen
valtioiden päätöksentekoon, yrityksiin ja aluetasolle vaatii
erillistä suunnittelua ja vastuuttamista.
Tutkijoiden työpajassa toivottiin, että arviointiraporttien viestejä koottaisiin yhteen ja niiden
suosituksia konkretisoitaisiin ja muokattaisiin
kansalliseen päätöksentekoon soveltuviksi. Tätä
työtä voitaisiin tehdä tutkijoiden ja päättäjien yhteisessä

ryhmässä tai työpajassa. Suositusten kääntäminen suomalaiseen päätöksentekoon soveltuviksi ei vielä tarkoita
niiden muuntumista toimenpiteiksi: suositusten muuntaminen toimenpiteiksi vaatii jalkatyötä ja dialogia
tutkijoiden ja päättäjien kesken.
Kysymykseen, voidaanko SOER 2020 -raporttia
hyödyntää, kun tehdään tietoon perustuvaa politiikkaa
Suomessa, pyritään vastaamaan tarkemmin elokuussa
2020 järjestettävässä tilaisuudessa, jossa on mukana
myös Suomen päätöksentekijöitä. Tämän julkaisun viestit
siis toivottavasti täsmentyvät ja saavat jatkoa.
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Viestejä Suomen SOER 2020 -tilaisuuksista:
tiedon tuottaminen ja jalkauttaminen kestävyysmurroksen äärellä
1. Rakennetaan yhdessä kansainvälisten
arviointiraporttien suosituksista selkeitä
polkuja valtioiden päätöksentekoon ja paikallistasolle. Tiedon jalkauttamisessa tarvitaan
tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja muiden
tiedon käyttäjien välistä yhteistyötä. Pyrkimyksenä tulisi olla viedä tutkimuksen viestit sitoviin
toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin.
2. Otetaan tutkimus kiinteämmin osaksi EU:n
ja valtioiden politiikan prosesseja. Tutkijat
voivat tukea reilun siirtymän suunnittelua, arviointia ja toteuttamista. Suunnitellaan ympäristöntilan mittareita tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden ja päättäjien kesken ja otetaan ennakointityö
mukaan päätöksenteon ytimeen.
3. Kannustetaan tutkijoita poikkitieteelliseen
tutkimukseen, joka tarkastelee laajoja kokonaisuuksia ja voi esittää järjestelmätason
ratkaisuja.
4. Lisätään rahoitusmalleja, jotka tukevat
tiedon laaja-alaista yhteistuotantoa sekä
tutkijoiden ja tiedon käyttäjien välistä vuorovaikutusta.
5. Luodaan kannustimia tutkimustiedon
vaikuttavuuden lisäämiselle. Olisi hyvä, että

tutkijoiden urapoluilla huomioitaisiin myös tutkijoiden satsaukset yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.
6. Tuetaan välittäjärooleja ja -organisaatioita.
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja tiedon välittämisessä ja tuetaan sekä tutkijoita että
välittäjäorganisaatioita tiedon jalkauttajina.
7. Kootaan laajojen arviointiraporttien viestejä synteeseiksi ja vahvistetaan ymmärrystä
ilmiöiden kytköksistä. Tuetaan tutkijoiden liikkuvuutta ja hyödynnetään olemassa olevia verkostoja arviointiraporttien kokoamisessa.
8. Rahoitetaan ja jatketaan edelleen laajan
seurantatiedon ja pitkien aikasarjojen
kartuttamista. Emme vielä tiedä, mihin tänään
kerättyä tietoa saatetaan tulevaisuudessa tarvita.
9. Tiivistetään tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä. Tutkijat voivat auttaa yrityksiä suuntaamaan investointejaan kestävämmiksi, niin että ne
tukevat kestävyysmurrosta.
10. Sisällytetään kestävyysmurros, systeeminen muutos ja tiedon yhteistuotanto
selkeämmin mukaan tutkijakoulutukseen.
Tuetaan nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia
vaikuttaa.
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TAUSTA
Julkaisu on koostettu Suomessa järjestettyjen SOER 2020
-raportin sidosryhmätilaisuuksien viesteistä. 14.1.2020 ympäristöministeriössä järjestettiin kaikille avoin aamukahvitilaisuus, jossa alustuksia ja kommenttipuheenvuoroja
pitivät Tanja Suni (ympäristöministeriö), Ulla Rosenström
(valtioneuvoston kanslia), Jouni Nissinen (Suomen luonnonsuojeluliitto) ja Heli Saavalainen (Helsingin Sanomat). Aamukahveilla puheenjohtajana toimi Sanna-Riikka
Saarela (Suomen ympäristökeskus). Tutkijayhteisön roolia
kestävyysmurroksen äärellä ja viestien jalkauttamisessa
pohdittiin 26.2.2020 järjestetyssä työpajassa. Alustuksia
tilaisuudessa pitivät Tanja Suni ja Per Mickwitz (The International Institute for Industrial Environmental Economics,
Lundin yliopisto). Eeva Primmer (Suomen ympäristökeskus) toimi tilaisuuden puheenjohtajana. Tämän julkaisun
keskiössä ovat tutkijoille, rahoittajille ja tiedeviestijöille

tarkoitetun työpajan viestit. Työpajakeskusteluissa oli
mukana yli 30 osallistujaa eri tutkimusinstituutioista ja
rahoittajaorganisaatioista.
Tilaisuudet järjestivät yhteistyössä Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Ympäristötiedon foorumi.
Julkaisun ovat koonneet yhteistyössä Outi Silfverberg
ja Kaisa Välimäki Ympäristötiedon foorumista sekä Elise
Järvenpää, Aino Laine ja Sanna-Riikka Saarela Suomen
ympäristökeskuksesta.
Tutustu SOER 2020 -raporttiin ja sen tiivistelmiin. Raportin oheismateriaaleihin kuuluu paljon kuvia ja infografiikkaa, joita saa vapaasti käyttää:
z Koko SOER 2020 -raportti
z SOER 2020 -raportin tiivistelmä suomeksi
z SOER 2020 -raportin verkkotiivistelmä englanniksi

11

DARIA FROM TASKARMY.NL / UNSPLASH

