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ELASTINEN-organisaatiokyselyraportti
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama ELASTINEN-hanke tuottaa tietoa ja etsii ratkaisuja,
jotka vahvistavat eri toimialojen kykyä arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä. Hankkeen tavoitteena on myös
vähentää riskeihin liittyvää suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuutta ja parantaa kykyä sopeutua muuttuvaan
ilmastoon. Verkkokyselyn avulla taustoitettiin suomalaisten organisaatioiden kohtaamia sää- ja ilmastoriskejä,
niiden hallintaa sekä niihin liittyviä tiedonlähteitä. Kysely toteutettiin aikavälillä 30.11.–13.12.2015.
Samanaikaisesti toteutettiin myös kunnille suunnattu kysely, jossa selvitettiin vastaavia asioita kuntien
ilmastotyöstä.
Tämä raportti esittelee tiivistelmän organisaatiokyselyllä kerätystä tiedosta.

Vastaajat


Kyselyyn vastasi 118 julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijaa.
Toimialoista eniten vastauksia saatiin maatalous- ja elintarviketuotannosta,
terveydenhuollosta ja pelastustoimesta.



Kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 118 vastausta. Vastaajista 54 % edustaa julkishallinnollisia toimijoita (tai
liikelaitosta, kuntayhtymää tai julkisomisteista yritystä), 37 % yksityisiä yrityksiä ja 9 % järjestöjä. Yli puolet
vastaajista (55 %) on suuria organisaatioita, joissa henkilöstöä on yli 250. Pieniä ja keskisuuria organisaatioita
(10–250 henkilöä) on 37 % ja pieniä (vähemmän kuin 10 henkilöä) 8 % vastaajista. Suurin osa kyselyyn
vastanneista toimii pääasiallisesti koko Suomen alueella (57 %), mutta osa ainoastaan maakuntatasolla,
erityisesti Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla (Kuva 1).
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Kuva 1. Vastaajien alueellinen jakautuminen ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.
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Ulkomaat
Koko Suomi
Uusimaa
Varsinais‐Suomi
Satakunta
Kanta‐Häme
Pirkanmaa
Päijät‐Häme
Kymenlaakso
Etelä‐Karjala
Etelä‐Savo
Pohjois‐Savo
Pohjois‐Karjala
Keski‐Suomi
Etelä‐Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski‐Pohjanmaa
Pohjois‐Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa

Toimialoista eniten vastauksia saatiin maatalous- ja elintarviketuotannosta (18 kpl), terveydenhuollosta (sis.
ympäristöterveydenhuollon) (14 kpl), pelastustoimesta (11 kpl) ja yleisestä julkishallinnosta (10 kpl) (Kuva 2).
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Kuva 2. Toimialat ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.
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Sään ja ilmaston vaikutukset toimintaan




42 % vastaajista arvioi, että ilmastonmuutoksella on myös myönteisiä
vaikutuksia heidän toiminnalleen.
Merkittävimpiä, haitallisia sääilmiöitä vastaajaorganisaatioille ovat
rankkasateet, tulvat ja myrskytuulet.
Sää- ja ilmastoriskien hallinnalla pyritään ennen kaikkea välttämään
taloudellisia menetyksiä.

Kyselyn ensimmäisessä osassa pyrittiin selvittämään sään ja ilmaston vaikutuksia organisaatioiden toimintaan
sekä sää- ja ilmastoriskien hallinnan laatua ja ajureita organisaatioissa.
Suurin osa vastaajista arvioi, että Suomessa tapahtuvilla sään ääri-ilmiöillä on merkittävä vaikutus heidän
toimintaansa niin nyt (86 %) kuin tulevaisuudessakin (90 %). Sen sijaan nyt Suomen rajojen ulkopuolella
tapahtuvien sään ääri-ilmiöiden merkitys on vastaajien enemmistön arvion mukaan toiminnan kannalta
jokseenkin merkityksetöntä tai täysin merkityksetöntä (52 %), mutta tulevaisuudessa tapahtuvat entistä
voimakkaammat sään ääri-ilmiöt ovat jokseenkin merkityksetöntä tai täysin merkityksetöntä alle puolelle
organisaatioista (41 %). (Kuva 3).

Kuva 3. Vastaajien arviot (vastausten lukumäärällä mitattuna) Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvien
nykyisten sään ääri-ilmiöiden ja tulevaisuuden entistä voimakkaampien sään ääri-ilmiöiden merkittävyydestä omalle
toiminnalleen ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.
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Suomen pitkäkestoisia ja poikkeuksellisia kausioloja sekä pysyviä muutoksia keskimääräisessä ilmastossa
pidettiin enimmäkseen merkittävinä organisaatioiden toiminnan kannalta (82 % ja 83 % vastaajista, tässä
järjestyksessä). Sen sijaan Suomen rajojen ulkopuolella esiintyvien vastaavien olojen ja muutosten osalta
vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen välille, mutta pitkäkestoisten poikkeuksellisten
kausiolojen osalta merkittävän puolelle vastauksista jäi 48 % ja pysyvien keskimääräisten muutosten osalta 55
%. (Kuva 4).

Kuva 4. Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvien pitkäkestoisten kausiolojen ja pysyvien muutosten
tapahtumisen merkitys organisaatioille ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.

Kysymyksen avovastauksissa nousi esiin, että tavanomainen sää luo puitteet jokapäiväiselle toiminnalle.
Toiminnalle merkittävinä pidettiin myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja sekä, etenkin tulevaisuudessa,
ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamia massakansainvaelluksia.
Merkittävimpiä haitallisia sääilmiöitä lähes puolelle vastaajista ovat myrskytuulet, rankkasateet ja tulvat. Monet
organisaatioista pitävät haitallisina myös pitkittynyttä kuivuutta, suuria lumimääriä tai tykkylunta ja helleaaltoja.
(Kuva 5).
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Haitalliset sääilmiöt (n=319, voi valita max 3)
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Kuva 5. Haitallisiksi arvioitujen sääilmiöiden jakautuminen ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä. Vastaaja sai
valita enintään kolme merkittävintä haitallista sääilmiötä.

Muihin liiketoiminnan riskeihin verrattuna sää- ja ilmastoriskit koetaan pääosin pieniksi: pieninä niitä pitää 40 %
ja olemattomina 6 % vastaajaorganisaatioista. Sen sijaan 20 % arvioi ne suuriksi ja 8 % erittäin suuriksi
verrattuna muihin riskeihin, minkä lisäksi 26 % pitää sää- ja ilmastoriskejä yhtä tärkeinä muiden riskien kanssa.
Vastaajista 57 % (n=66) on kokenut sää- tai ilmastoriskin toteutumisen. Eniten on koettu omaisuuteen
kohdistuvia vahinkoja tai vaurioita (31 kpl), mutta yleisiä ovat olleet myös tuotannon keskeytyminen tai muu
liiketoiminnan häiriö (22 kpl) sekä ympäristövahinko tai -onnettomuus (20 kpl). Henkilövahinkoja on kokenut 8
ja mainevahinkoja 4 organisaatioita. Sään ja ilmaston aiheuttamista vahingoista on kuitenkin avautunut myös
uutta liiketoimintaa 6 vastaajalle.
Noin kolmasosalle vastaajista ilmastonmuutoksesta ei seuraa myönteisiä vaikutuksia ja noin neljäsosa ei osaa
sanoa. Kuitenkin noin 42 % vastaajista tunnistaa ilmastonmuutoksella olevan myönteisiäkin vaikutuksia, joita
ilmenee erityisesti maatalous- ja elintarviketuotannossa. Ilmastonmuutoksen arvioidaan mahdollistavan uuden
liiketoiminnan syntymistä ja parantavan organisaation suhteellista asemaa markkinoilla, minkä lisäksi
ilmastonmuutoksen koetaan helpottavan erilaisia toimintoja talviaikaan, jolloin esimerkiksi katujen
ylläpitokustannusten odotetaan pienentyvän ja kaluston toimivan paremmin ilman paukkupakkasia.
Ilmastonmuutoksella koetaan olevan myönteisiä vaikutuksia myös energiantuotantoon ja lämmitystarpeen
vähenemiseen. (Kuva 6).
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Ilmastonmuutoksen luomat myönteiset vaikutukset
(n=132, voi valita useita)
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Kuva 6. Ilmastonmuutoksen myönteiset vaikutukset organisaatiolle ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.
Kysymykseen pystyi valitsemaan usean vaihtoehdon, mistä johtuen vastausten määrä on suurempi kuin vastaajien määrä.

Suurimmassa osassa organisaatioita (42 %) nykyisiä tai tulevia sää- ilmastoriskejä on arvioitu satunnaisesti ja
yksittäin, mutta yli kolmasosassa (36 %) riskien arviointi on säännöllistä. Organisaatioista 16 % on arvioinut
näitä riskejä ja vain 6 %:ssa ei arvioida riskejä tai vastaaja ei osaa sanoa riskiarvioinnin tilasta. (Kuva 7)

Miten organisaatiossanne on yleisesti arvioitu nykyisiä tai
tulevia sää‐ ja ilmastoriskejä toiminnan kannalta? (n=116)
2%
4%
Ei mitenkään
Riskejä on arvioitu satunnaisesti ja yksittäin

36 %
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Kuva 7. Sää- ja ilmastoriskien arviointi organisaatioissa ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.
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Yleisin riskien tarkastelun aikajänne on alle 5 vuotta. Yli 50 vuoden aikahorisonttia käytetään vain 12
organisaatiossa (Kuva 8). Yrityksissä riskien tarkastelun aikajänne on keskimäärin lyhempi kuin julkisen puolen
toimijoilla.

Riskien tarkastelun aikajänteet (n=170, voi valita useita)
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Kuva 8. Riskien tarkastelun aikajänteet ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.

Alle puolessa (40 %:ssa) organisaatioista sää- ja ilmastoriskien hallintaa ei ole annettu kenenkään tietyn henkilön
vastuulle. Noin puolessa (51 %:ssa) on nimetty vastuuhenkilö, yleisimmin riskienhallintajohtaja tai vastaava.
Vastaajista 9 % ei osannut sanoa. Avovastauksia tähän kysymykseen kertyi paljon. Niiden perusteella monessa
organisaatiossa sää- ja ilmastoriskien hallinta on usein hajautettu. Siitä voivat olla vastuussa asiantuntijat ja
työntekijät itse tai johtoryhmän eri jäsenet yhdessä.
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Kuva 9. Sää- ja ilmastoriskien hallinnan vastuu organisaatioissa ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.
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Sää- ja ilmastoriskien hallintaa tehdään pääasiassa taloudellisten menetysten välttämiseksi. Kyselyssä kysyttiin
yhtä tärkeintä ensisijaista ja yhtä tärkeintä toissijaista toimintaa ohjaavaa tekijää (ajuria) sää- ja ilmastoriskien
hallintatoimille. Molemmissa kohdissa yleisin vastaus oli taloudellisten menetysten välttäminen. Toiseksi yleisin
ensisijainen ajuri on terveydensuojelu, kun taas toiseksi yleisin toissijainen ajuri on ympäristöturvallisuus (Kuva
10). Muita syitä sää- ja ilmastoriskien hallinnalle ovat kyselyn mukaan mm. palveluiden turvaaminen ja
yhteiskunnan kokonaisturvallisuus.

Sää‐ ja ilmastoriskien hallinnan ajurit (n=117 ja n=112)
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Kuva 10. Sää- ja ilmastoriskienhallinnan ensi- ja toissijaiset ajurit ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.

Jotta sää- ja ilmastoriskien hallintaa ohjaavia ensi- ja toissijaisia tekijöitä ja niiden merkitystä voidaan tarkastella
ja verrata yhteismitallisina, ne on pisteytetty sen mukaan, ovatko ne kyselyssä valittu ensisijaiseksi (1 piste) vai
toissijaiseksi ajuriksi (0,5 pistettä) (Kuva 11). Tässä kokonaistarkastelussa tärkein syy hallintatoimille on yhä
taloudellisten menetysten välttäminen, mutta toiseksi tärkeimmäksi ovat nousseet ympäristöturvallisuus sekä
kasvu ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Tärkeitä ohjaavia tekijöitä ovat myös terveydensuojelu ja
lainsäädäntö.
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Sää‐ ja ilmastoriskien hallinnan ajurit pisteytettynä
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Kuva 11. Sää- ja ilmastoriskien hallinnan ajurit pisteytettynä siten, että ensisijaisuusmaininnalle on annettu 1 piste ja
toissijaisuusmaininnalle 0,5 pistettä.
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Tiedonlähteet ja hyödyllisyys



Käytetyimmät sää- ja ilmastotiedon lähteet ovat Ilmatieteen laitoksen pitkän
aikavälin ennusteet, ympäristöhallinnon tulvakartat ja tutkimuslaitosten avoin
data.
Sosiaalinen media ja konsulttiyritykset sää- ja ilmastoriskien hallinnan
tietolähteinä koetaan joskus jopa haitallisiksi.

Säähän ja ilmastoon sekä niiden vaikutuksiin liittyen on saatavilla useita tietolähteitä. Kyselyn avulla pyrittiin
kartoittamaan ELASTINEN-hankkeen tutkijoiden tunnistamien tietolähteiden käyttöastetta ja hyödyllisyyttä.
Lisäksi kyselyllä pyrittiin selvittämään, keräävätkö organisaatiot itse tietoa sää- ja ilmastoriskien vaikutuksista
toimintaansa ja kuinka avointa tämä tieto on.
Eniten vastaajat ovat käyttäneet Ilmatieteen laitoksen tuottamia pitkän aikavälin ennusteita, tutkimuslaitosten
avointa dataa (esimerkiksi sää- tai hydrologista tietoja) ja LUOVA-tiedotteita (Kuva 12). Ympäristöhallinnon
tulvakartat sekä tulvakeskuksen tiedotteet ovat myös suhteellisen käytettyjä. Verrattain vähälle käytölle ovat
vastaajien keskuudessa jääneet yksityiset konsulttiyritykset, Ilmasto-opas.fi-sivusto ja LUOVA-tiedotteet. Se, että
LUOVA-tiedotteet (luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä) ovat toisaalta paljon käytettyjä ja toisaalta
melko tuntemattomia, liittynee siihen, että ne on suunnattu turvallisuusviranomaisten käyttöön ja järjestelmä
saattaa olla muille melko tuntematon. Tuntemattomimpia tiedonlähteitä ovat edellä mainitun lisäksi yksityiset
konsulttiyritykset sekä Ilmasto-opas.fi-sivusto, joista hieman alle puolet vastaajista ei ole edes kuullut.
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Sää‐ ja ilmastotiedon lähteiden käyttö ja tunnettuus
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Tulvakeskuksen tiedotteet
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Kuva 12 Tiettyjen tietolähteiden tunnettuus ja käyttö ELASTINEN-organisaatiokyselyssä. Prosenttiosuus huomioi vain
kysymykseen tulleet vastaukset, mikä ei aina ole 118.

Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka hyödyllisiksi vastaajat kokevat eri tietolähteet sää- ja ilmastoriskien hallinnan
kannalta (Kuva 13). Selvä enemmistö (>90 %) vastaajista arvioi, että vähintään jokseenkin hyödyllisiä ovat
asiantuntijakontaktit oman organisaation ulkopuolella, ammattikirjallisuus ja asiantuntijaraportit sekä avoin sääja ilmastodata. Sen sijaan ulkopuolinen konsulttityö ja sosiaalinen media aiheuttivat hajontaa vastauksissa: lähes
puolet vastaajista arvioi ne jokseenkin hyödyttömiksi, hyödyttömiksi, haitallisiksi tai ei osannut sanoa.

11

Tietolähteiden hyödyllisyys sää‐ ja ilmastoriskien hallinnan
kannalta
Asiantuntijakontaktit oman organisaation ulkopuolella
Avoin sää‐ ja ilmastodata
Ammattikirjallisuus ja asiantuntijaraportit
Tieteelliset julkaisut
Oman alan verkostot ja toimialajärjestöt
Oman organisaation asiantuntijat
Ilmastonmuutosta tai sen vaikutuksia havainnollistavat…
Ilmastoa ja säätä käsittelevät verkkosivut (esim. ilmasto‐…
Sidosryhmien kuuleminen (kyselyt, haastattelut, työpajat,…
Julkiset paikkatietoaineistot
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Perinteinen media
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En osaa sanoa

Jokseenkin hyödytön

Kuva 13. Tietolähteiden hyödyllisyys ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä. Prosenttiosuus huomioi vain
kysymykseen tulleet vastaukset, mikä ei aina ole 118.

Vastanneista organisaatioista 38 % kerää tietoa poikkeuksellisten sääolojen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista
organisaatioon. Tiedon kerääjistä 68 % jakaa tietoa eteenpäin joko avoimesti tai valituille yhteistyökumppaneille.
Peräti 56 % ei kerää tietoa poikkeuksellisten sääolojen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista organisaatioon.
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Ennakoinnin ja varautumisen kehittäminen





Sää‐ ja ilmastoriskien hallintaa rajoittavat eniten ilmastotiedon laatu ja
organisaation resurssit.
Sää‐ ja ilmastoriskien hallintaa edistäisi merkittävästi, jos ilmastotieto
sovitettaisiin käyttäjien tarpeisiin, todennäköisyydet sisällytettäisiin
ennusteisiin ja arvioihin sekä tiedon käytettävyyttä parannettaisiin.
Koska sekä riskien hallinta että siihen tarvittava tieto ovat molemmat
hajautuneet eri toimijoille ja tietolähteisiin, niin toimintaa voitaisiin edistää
nykyistä toimivammilla verkostoilla ja kokoavilla tietojärjestelmillä.

Sään ja ilmaston vaikutuksiin sopeutumiseksi on tärkeää kehittää suomalaisten organisaatioiden ja yhteiskunnan
ennakointikykyä ja varautumista. Vaikuttaa siltä, että vastaajaorganisaatioiden mielestä sää- ja ilmastoriskien
hallintaa rajoittavat merkittävimmin ilmastotiedon epävarmuustekijät sekä tiedon alueellinen ja ajallinen
epätarkkuus (Kuva 14). Merkittävinä rajoitteina pidetään lisäksi organisaatioiden rajallisia taloudellisia ja ajallisia
resursseja ja verrattain merkittävänä päätöksentekoa tukevan tiedon muotoa. Avovastauksissa mainittiin, että sääja ilmastoriskien hallintaa rajoittaa myös akateemisen tutkimuksen puute riskien vaikutuksista
pääomamarkkinoihin. Sen sijaan sää- ja ilmastoriskien hallintaa ei rajoita luottamuksen puute ilmastotiedon
tuottajia kohtaan, sillä sen merkitys nähtiin olevan suurimmaksi osaksi merkityksetön. Toisaalta, avovastauksissa
nostettiin esiin, että julkisen sektorin näyttämä esimerkki ja standardien kehittäminen toimivat usein katalyytteina
riskien hallinnassa.
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Sää‐ ja ilmastoriskien hallintaa rajoittavien tekijöiden
merkittävyys
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Oman organisaation epäselvä vastuunjako
Eroavat riskikäsitykset oman ja muiden organisaatioiden välillä
Eroavat riskikäsitykset organisaation sisällä
Luottamuksen puute ilmastotiedon tuottajia kohtaan
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Erittäin merkittävä

Merkittävä

Jokseenkin merkittävä

Jokseenkin merkityksetön

Merkityksetön

En osaa sanoa

Kuva 14. Sää- ja ilmastoriskien hallintaa rajoittavien tekijöiden merkittävyys ELASTINEN-hankkeen
organisaatiokyselyssä.

Kehitettäessä ennakointia ja varautumista on tärkeää myös tunnistaa merkittävimmiksi koetut tavat edistää sää- ja
ilmastoriskien hallintaa. Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden mielestä niiden riskien hallintaa edistettäisiin
eniten, jos ilmastotiedon sisältö sovitettaisiin käyttäjän tarpeisiin, todennäköisyydet sisällytettäisiin ennusteisiin ja
arvioihin, yhteistyötä lisättäisiin ilmastotiedon käyttäjien ja tuottajien välille sekä parannettaisiin tiedon
käytettävyyttä (Kuva 15). Toisaalta vähiten riskien hallintaa vastaajien mielestä edistettäisiin tuottamalla lyhyen
aikavälin (5-10 vuoden) ilmastoskenaarioita tai kehittämällä oman organisaation säähän ja ilmastoon liittyvää
tietotaitoa.
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Sää‐ ja ilmastoriskien hallintaa edistävien tekijöiden
merkittävyys
Ilmastotiedon sisällön sovittaminen käyttäjien tarpeisiin
Todennäköisyyksien sisällyttäminen ennusteisiin ja arvioihin
Yhteistyön lisääminen ilmastotiedon käyttäjien ja tuottajien
välillä
Tiedon käytettävyyden parantaminen
Tiedon saatavuuden parantaminen
Toimialakohtaiset sää‐ ja ilmastoriskien hallinnan oppaat
Ilmastotiedon ajallisen ja alueellisen erottelukyvyn
parantaminen
Oman organisaation säähän ja ilmastoon liittyvän tietotaidon
kehittäminen
Lyhyen aikavälin (5‐10 vuoden) ilmastoskenaarioiden
tuottaminen
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Erittäin merkittävä

Merkittävä

Jokseenkin merkittävä

Jokseenkin merkityksetön

Merkityksetön

En osaa sanoa

Kuva 15. Sää- ja ilmastoriskien hallintaa edistävien tekijöiden merkittävyys ELASTINEN-hankkeen organisaatiokyselyssä.

Miten tästä eteenpäin?
Kyselytulokset esiteltiin ELASTINEN-hankkeen työpajassa 27.1.2016. Työpaja pureutui tarkemmin sää- ja
ilmastoriskien hallintaan ja sää- ja ilmastotietoa tuottaviin työkaluihin sekä niiden kehittämiseen. Kyselytulosten
osalta työpajassa kommentoitiin, että olisi mielenkiintoista tarkastella vastauksia toimijoiden toiminnan
aikajänteen (strateginen riski vs. operatiivinen riski) perusteella sekä myös toimialan perusteella. Tällaista
tarkastelua tuodaan paremmin esiin hankkeen loppuraportissa.
Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen nettisivulta http://ilmatieteenlaitos.fi/elastinen.
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