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Based on Foresight Report 2011, p.21

Ilmastonmuutoksen vaikutuspolut ovat 
moninaisia, samoin muuttoliikkeisiin 
vaikuttavat tekijät
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Ilmastonmuutoksen vaikutusten 
”kolmijako”

1. Tuhoisat säähän liittyvät ilmiöt kuten tulvat, 
kuivuusjaksot ja myrskyt

2. Hitaasti etenevät elinympäristön muutokset kuten 
merenpinnan kohoaminen, kasvillisuusvyöhykkeiden 
siirtyminen ja ruuantuotannon edellytysten 
heikkeneminen

3. Ilmastopolitiikan toimet: hillintä ja sopeutuminen 
voivat vaikuttaa mm. talouteen, elinkeinoihin, 
maankäyttöön
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Tuhoisat säähän liittyvät ilmiöt kuten
tulvat, kuivuusjaksot ja myrskyt

• Ilmastonmuutos muuttaa tuhoisien hydro-meteorologisten 
ilmiöiden määrää ja voimakkuutta sekä esiintymisalueita ja 
ajankohtaa

• Tietyillä alueilla luonnononnettomuuksien riski kasvaa 

• Kaikki ilmiöt eivät lisäänny tai voimistu

• Tuhoisien sääilmiöihin pystytään vaihtelevasti varautumaan 
→ eräs keino on väestön siirtyminen (evakuointi, 
pakolaisuus) 

• Paluumuutto on yleistä
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v. 2016 kymmenen eniten väestön 
siirtymisiä aiheuttanutta 

luonnononnettomuutta liittyi ilmastoon
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Hitaasti etenevät elinympäristön 
muutokset

• Mahdolliset elinympäristön pysyvät muutokset johtuen mm. 
lämpötilan kohoamisesta, sateisuuden muutoksista –
erityisesti kuivuuden ja/tai tulvien lisääntymisestä, jäätiköiden 
sulamisesta, meren lämpölaajenemisesta, merien 
kerrostumisen voimistumisesta

• Tällaisia ovat mm. kuten merenpinnan kohoaminen, merten 
happamoituminen, kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen, 
ruuantuotannon edellytysten heikkeneminen, maanvyöryt, 
maastopalot, erilaiset terveyshaitat (lämpöstressi, heikkoon 
veden laadun sairaudet, vektorivälitteiset taudit), kasvi- ja 
eläintaudit, energian tarpeen muutokset

7

Missä koetaan ilmastoriskejä? Mitä riskejä?  
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Ilmastopolitiikan toimet:
hillintä ja sopeutuminen

• Ilmastopolitiikan toimet saattavat muuttaa yhteiskuntia 
nopeasti ja voimakkaasti. Mahdolliset haitalliset muutokset eli 
ns. transitioriskit?

• Ilmastonmuutoksen hillintätoimet saattavat vaikuttaa 
talouteen, elinkeinoihin ja maankäyttöön niin voimakkaasti, 
että vaikutukset ulottuvat ihmisten muuttoliikkeisiin. 

• Kuten epävakaissa oloissa, niin myös transitiossa 
menestyville alueille ilmennee ”vetoa” ja heikosti menestyviltä 
”työntöä”.

• Esimerkiksi Venäjälle fossiilisen energian vienti on tärkeää ja 
nopea transitio kauppakumppaneissa hiilineutraaliuteen on 
taloudellinen riski.
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Loppumietelmät

Ilmastonmuutos etenee ja se vaikuttaa ihmisten muuttoliikkeisiin. 

Parempi ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja vaikutuksista tekijöihin 

jotka vaikuttavat muuttoliikkeisiin voi auttaa tunnistamaan:

• Mitkä vaikutusmekanismit ovat tärkeitä eri tilanteissa?

• Mitkä ovat suurimpia yhteisöjen haavoittuvuuksia ja miten 

resilienssiä ja kykyä sopeutua kehitetään?

• Miten ilmastonmuutos vaikuttaa muuttoliikkeisiin Suomessa?

RATKAISUT? Oma näkemykseni on, että toteutettavia ratkaisuja 

löytyy. Hyvä muistaa, että liikkuvuus on usein käytetty, toimiva keino 

turvata elinkeinot yhteiskunnallisissa ja ympäristön muutoksissa.


