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SITTEN TULI PANDEMIA. 

JA KAIKKI MUUTTUI – AINAKIN HETKEKSI.



MUTTA GLOBAALI KESTÄVYYSKRIISI EI 

KUITENKAAN KADONNUT MIHINKÄÄN VAAN 

SEN RATKAISEMISEKSI TARVITAAN 

VÄLITTÖMIÄ, MITTAVIA JA KATTAVIA TOIMIA.  
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LUONTOKATO

1. Luontokadon ja luonnon ekosysteemipalveluiden romahtaminen on 

nopeampaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. 

2. Ihminen aiheuttaa 90 % eliölajien kuolemista. Sukupuuttouhassa olevien 

lajien määrä kasvaa: miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa hävitä.

3. 1970–2014 maailman selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt jo n. 60 

%. 

Mikä merkitys on ilmastonmuutoksen hillinnällä, jos menettäisimme 

monimuotoisuuden?



LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÖNOTTO 

1. Luonnonvarojen käyttöönotto ja prosessointi aiheuttaa puolet globaaleista 

kasvihuonekaasupäästöistä ja yli 90 prosenttia eliölajien kuolemista.

2. Vain 9 % käyttöön otetuista luonnonvaroista säilyy kierrossa ja osuus 

näyttää vain pienenevän.

3. Pelkästään neljän materiaalin (muovi, alumiini, sementti, teräs) käytön 

jatkaminen nykymenolla veisi meidät yli Pariisin sopimuksen 1,5 asteen 

tavoitteen.

4. Luonnonvarojen käyttöönoton arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 

2060 mennessä.



2. Kiertotalous.1. Päästöjen alasajo, 
hiilinielujen 
vahvistaminen ja 
hiilidioksidin poisto 
teknisin keinoin. 

Suomessa hallitusohjelmassa kunnianhimoiset - mutta tarpeelliset - tavoitteet: 

hiilineutraalius 2035 ja sen jälkeen hiilinegatiivisuus sekä 

luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen

3. Luonnonsuojelu ja 
monimuotoisuutta 
tukevat toimintatavat 
ihmisen käyttämillä 
alueilla. 

Ratkaisuja



KESTÄVÄ ELVYTYS ANTAA ENNEN 

NÄKEMÄTTÖMÄN MAHDOLLISUUDEN 

EKOLOGISEEN JÄLLEENRAKENNUKSEEN



Kestävä elvytys -työryhmän ehdotukset

- Kun euron voi käyttää vain kerran, kannattaa se käyttää siten, että sillä ratkaistaan yhtä aikaa myös 
luontokatoa, ilmastokriisiä ja hiilineutraaliustavoitetta. 

- Hallitus valmistelee pidemmän tähtäimen kestävän elvytyksen toimenpidestrategian.

- Kaikkia valtion elvytystoimia olisi päätöksenteossa arvioitava työllisyys- ja talousvaikutusten lisäksi myös 
niiden ilmasto- ja luontovaikutusten näkökulmasta. 

- Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista haittaavat toimet tulee olla viimesijainen 
elvytyskeino. Näitä keinoja käyttöön otettaessa on esitettävä kattavat perustelut. 

- Vihreän elvytyksen investoinnit tuottavat keskimäärin kolminkertaisen määrän pysyviä työpaikkoja 
fossiilisiin investointeihin nähden (kv. tutkimukset)

- EU-elvytyspakettia ja erityisesti vihreän siirtymän rahoituslähteitä tulee hyödyntää täysimääräisesti. 

- Hallituksen jo sopimista hiilineutraalius- ja luonnon monimuotoisuustoimenpiteistä ei tule tinkiä.
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0,75 ‰

maailman 

väestöstä 

asuu 

Suomessa.

Täällä toimivat 
kiertotalousrat-
kaisut eivät riitä, 
elleivät ne leviä 
kansainvälisesti. 

Liiketoiminnan 

innovaatiot

keskittyvät etenkin 
energiatehokkuu-
teen ja jätteen 
määrän 
vähentämiseen.

Kokonaisvaltaisen 
muutoksen 
merkkejä on vasta 
muutamalla 
sektorilla.

Siirtymä 

hiilineutraaliin 

kiertotalouteen 

herättää kysymyksiä 
muutoksen 
vaikutuksista 
toimialojen, alueiden, 
toimeentulon ja 
työllisyyden 
tulevaisuuteen. 

No mikä sitten mättää? 

Globaaleista materiaalivirroista noin 9 % säilyy talouden kierrossa ja uudelleenkäytössä, ja 
trendi on laskeva. Suomalaiset tuottivat ennätysmäärän jätettä vuonna 2018. 

Lähteet: Circle Economy 2019; Tilastokeskus 2020, Earth Overshoot Day 2019; EEA 2019; Chatham House 2020

Digitalisaatio

vauhdittaa 

kiertotaloutta, 

mutta vaatii paljon 
energiaa ja 
uusiutumattomia 
resursseja.

ICT-alan ympäristö-
vaikutuksista ei 
tiedetä tarpeeksi, 
jotta kehitystä 
voitaisiin ohjata 
kestävästi.
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