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WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

 
Yleistä:  

 

WWF Suomi katsoo kansallisen sopeutumisstrategian olevan oleellinen osa Suomen 
ilmastonmuutostyötä. WWF Suomi kiittää viestinnän ja koulutuksen lisäämisen 
huomioonottamisesta valmisteilla olevassa kansallisessa sopeutumisstrategiassa. 
Kansallisen sopeutumisstrategian tulisi kytkeytyä valmisteilla olevaan ilmastolakiin ja tämän 
linkin tulisi ilmetä strategiasta. WWF Suomi korostaa sekä ilmastolain että hallitusten 
välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) linjausten tärkeyttä ja huomioonottamista 
kansallisessa sopeutumisstrategiassa (liitteessä MMM-164682-v4, kohta 6).  
 
Valmisteilla olevassa sopeutumisstrategiassa pääpainopisteen ollessa taloudellisessa 
toiminnassa, on kansalaisten ja luonnon sopeutuminen jäänyt sivurooliin. 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tavalliseen kansalaiseen mm. yleisen ruuan hinnan nousun, 
sähkön toimitukseen liittyvien ongelmien ja ilmastopakolaisuuden aiheuttamien paineiden 
myötä tulisi myös huomioida sopeutumisstrategiassa.   
 
Kasvi- ja eläinlajien sopeutuminen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin tulisi myös ottaa 
huomioon. Vuoden 2010 Suomen eliölajien uhanalaisuusarvion mukaan ilmastonmuutos on 
ensisijaisena uhkatekijänä 44 uhanalaiselle ja 84 silmälläpidettävälle lajille (Punainen kirja 
2010, Ympäristöministeriö). Ilmastonmuutoksen ennustetaan myös lisäävän vieraslajien 
määrää ja niistä aiheutuvaa haittaa Suomessa runsaasti (Kansallinen vieraslajistrategia 
2012, Maa- ja metsätalousministeriö). Lajeille tulisi olla suojelusuunnitelma 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Esimerkiksi äärimmäisen uhanalaisen 
saimaannorpan poikastuotanto heikentyy leudon talven vaikutuksesta, kun pesinnän 
onnistumiselle tarvittava jää- ja lumipeite on rajoitettu tai puuttuu. Samoin on erittäin tärkeää 
laatia suojelusuunnitelma itämerennorpalle, jonka lisääntymisen onnistuminen on 
kytkeytynyt jää- ja lumipeitteen olemassaoloon. 
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Ehdotuksia linjattuihin toimenpiteisiin: 
 
Liitteessä MMM-164682-v4: 
Kohta 4 (”Edistetään sopeutumista kansainvälisessä yhteistyössä”), ehdotetaan lisättäväksi 
kohta D - Kasvatetaan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen kohdistuvaa ilmastorahoitusta 
YK:n ilmastoneuvottelukehikon puitteissa.  
 
Kohta 5 (”Sisällytetään sopeutuminen EU:n politiikkoihin ja alueellisiin kv-
yhteistyöhankkeisiin”) - Metsien käyttömenetelmien monipuolistaminen tukee 
metsätalouden elinkeinovarmuutta, ja mm. sekametsät luovat vahvemman puskurin 
metsätuhoja (kuten lisääntyvät myrskyt ja metsätuholaiset) vastaan. Yhteistyö mm. Ruotsin 
kanssa olisi tässä tärkeässä asemassa.  
 
Kohta 6 (”Parannetaan ilmastoriskien arviointia ja hallintaa”) – Tässä kohdassa tulisi 
huomioida valmisteilla oleva ilmastolaki sekä hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmät raportit.  
 
Kohta 12 (”Kehitetään koulutuksen sisältöjä sopeutumisesta”) – Tässä tulisi ottaa huomioon 
valmisteilla oleva uusi peruskoulujen opetussuunnitelma (2016). Ilmastonmuutoksen 
kansallisen sopeutumisstrategian valmistelijoiden tulisi olla yhteistyössä 
opetussuunnitelman valmistelijoiden kanssa, ja huolehtia siitä, että ilmastomuutoksen syyt, 
vaikutukset ja ratkaisut sisällytetään uuteen opetussuunnitelmaan. Myös peruskoulun 
opettajien koulutus tulisi olla nykyistä parempi ilmastonmuutosta koskien.  
 
Liitteessä MMM-162598-v7, sivu 5 – lause ” Ilmastonmuutoksen suuruuteen tai vaikutuksiin 
liittyvä tiedon epävarmuuden tulisi olla esteenä käytännön toimien aloittamiselle”, lisäys ”ei 
tulisi olla esteenä…”.  
 
Liitteessä 1 esitetyt vastuutahot tulisi avata paremmin kaikissa kohdissa joissa mainitaan 
”ministeriöt”. Kohdassa 13 (”Nimetään sopeutumisen kansallinen seurantaryhmä”), 
vastuutahoiksi tulisi nimetä myös järjestöt.  
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