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Työn tausta ja toteutustapa
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Selvityksen työvaiheet

• Selvitys toteutettiin marras-tammikuussa 
neljässä vaiheessa:

• Työhön sisältyi asiantuntijahaastatteluita sekä 
työpajoja EK:n jäsenliittojen kanssa 

Selvityksen tavoitteet

• EK:n ja EK:n jäsenten ymmärryksen 
lisääminen ilmastonmuutoksen 
globaaleista vaikutuksista suomalaisen 
elinkeinoelämän toimintaan.

• Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuuksien 
vuoksi asiaa päätettiin lähestyä 
skenaariotyön avulla.

• EK:n jäsenliitot olivat mukana arvioimassa 
tulevaisuusskenaarioiden merkitystä oman 
alansa yrityksille esimerkiksi kysynnän, 
kilpailutilanteen, toimitusketjujen ja 
osaamisen saatavuuden näkökulmasta.

• Selvitys tarjoaa yrityksille yleisiä 
suosituksia ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin varautumista ja 
sopeutumista varten.

• xx

Selvityksen tausta 

• Suomen ja EU:n 
ilmastotavoitteet vuosille 
2035 ja 2050

• EK on sitoutunut 1,5 asteen 
lämpenemistavoitteeseen 

• EK:n jäsenliittojen 
hiilineutraalisuustiekartat

• Suomalaiset yritykset hyvin 
tietoisia ilmastotavoitteista ja 
toimista, mutta muuttunut 
kunnianhimon taso ja 
toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset 
edellyttävät uuden tason 
ymmärrystä tulevasta.

Työn tausta ja toteutustapa

Ilmastonmuutoksen globaalien vaikutusten 

ja kauppapolitiikan analyysi

Skenaarioiden rakentaminen ja 

heijastevaikutusten analyysi

Toimialakohtaisten vaikutusten analyysi

Johtopäätösten ja suositusten laatiminen

Elinkeinoelämän keskusliitto halusi selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia suomalaisten 
yritysten toimintaympäristöön

Kysymyksiä varten kirjaudu: deloitte.screen.io/srhy0909
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Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
eri maanosissa
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Lämpenevä ilmasto muokkaa maanosien elinolosuhteita – vaikutukset jakaantuvat epätasaisesti 
eri mantereilla

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eri maanosissa

Eurooppa

• Kuivuus ja kuumuus lisääntyvät 
Etelä-Euroopassa ja sateet Pohjois-
Euroopassa – voivat tuoda 
merkittäviä muutoksia 
logistiikkareitteihin

• EU:n hiilineutraaliustavoite 2050 
muuttaa talouden rakenteita

Aasia

• Myrskyt ja tulvat vaikeuttavat 

elämää rannikoilla, kuivuus 

sisämaassa

• Viljely- ja kalastusmahdollisuudet 

ovat uhattuna

Australaasia

• Voimistuvat kuivat ja kuumat jaksot 
vaikuttavat veden saatavuuteen ja 
lisäävät maastopaloja

• Saarivaltioita uhkaa merenpinnan 
nousu

Pohjoiset arktiset alueet

• Laivaliikenne kasvaa merijään 
huvetessa 

• Arktisten alueiden käyttöoikeudet 
ovat merkittävä valtapoliittinen 
keskusteluaihe

Afrikka

• Ilman keskilämpötila nousee 
Afrikassa kaikilla alueilla – kuumuus 
ja kuivuus edistävät aavikoitumista 
pohjois- ja eteläosissa

• Väestönkasvun jatkuessa ruokaturva 
tulee olemaan entistäkin 
merkittävämpi haaste 

Etelä-Amerikka

• Ilmaston lämpeneminen on huomattavinta 
mantereen sisäosissa ja johtaa 
viljelyalueiden muutoksiin

• Ilmastonmuutos ja ihmisen vaikutusalueen 

kasvu vähentävät huomattavasti 

mantereen kasvipeitettä ja 

biodiversiteettiä

Pohjois-Amerikka

• Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen 
ja merenpinnan nousu uhkaavat asutusta 
ja teollisuutta itärannikolla, kuivuus ja 
kuumuus lisääntyvät etelässä

• Ilmastopolitiikan suunta on 
epävarma – osavaltiot, provinssit 
ja kaupungit sekä yritykset etenevät 
suunnitelmissaan

2050

Kysymyksiä varten kirjaudu: deloitte.screen.io/srhy0909
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Vuoden 2020 aikana uutisoituja ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia

2020
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Kauppapolitiikan ja 
ilmastonmuutoksen rajapinnat
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Kauppasopimusten 
ilmastoehdot 

Ilmastonmuutoksen vastaiset 
toimet voidaan ottaa osaksi 
kahdenvälisiä kauppa-
neuvotteluita. 

Ilmastonmuutoksen torjunnan rooli kasvanut kauppapolitiikassa – ilmastoon liittyviä 
ohjauskeinoja otetaan käyttöön talouden pelikentän tasoittamiseksi eri maiden välillä

Kauppapolitiikan ja ilmastonmuutoksen rajapinnat

Hiilitullit 

Hiilitullit tarkoittavat 
käytännössä rajaveroa, joka 
muiden maanosien yritysten 
tulisi maksaa tuotteidensa 
myymiseksi hiilitullin 
asettaneen valtion tai 
talousalueen markkinoilla. 

Päästökauppajärjestelmät 
ja päästöverot

Valtioidenväliset 
päästökauppajärjestelmät ja 
päästöverot asettavat 
päästöille hinnan ja tasaavat 
eri maissa toimivien yritysten 
pelikenttää. 

Fossiilisten polttoaineiden 
tukijärjestelmien reformit

Fossiilisten energialähteiden 
käyttöä tuetaan yhä useissa 
maissa. Tukijärjestelmien 
uudistamisella on merkittäviä 
kauppapoliittisia vaikutuksia.

Lähde: World Bank Carbon Pricing Dashboard 2020

Kauppapoliittiset välineet ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa

Hiilen hinnoittelun aloitteet maailmassa (1/2020)
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Skenaariot vuoteen 2050
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Globaali lämpenemispolku
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Vaihtoehtoisia ilmaston lämpenemispolkuja ja kauppapolitiikan suuntaviivoja tarkastelemalla 
luotiin neljä tulevaisuuden skenaarioita - niiden avulla yrityksissä voidaan varautua tuleviin 
toimintaympäristön muutoksiin

Skenaariot vuoteen 2050

Varmuudet 

• EU:n hiilineutraalisuus-tavoite 2050 
pysyy ja toteutuu

• Päästöjä vähentävän teknologian 
kauppa on vapaata

• Digitalisaation ja automaation 
kehitys jatkuu

• Kaupungistuminen jatkuu

• Globaali väestönkasvu jatkuu, 
mutta kehittyneissä maissa väestö 
hiipuu

• Skenaariotyö on strategisen 
työskentelyn väline, jonka avulla 
pystytään varautumaan erilaisiin 
tulevaisuudenkuviin. 

• Skenaariot eivät ole ennusteita, 
vaan tietopohjaan nojaavia 
kuviteltuja tulevaisuuksia, joiden 
on tarkoitus auttaa strategista 
ajattelua.

• Skenaarioiden rakentamista 
edelsi laajan tietopohjan 
hankkiminen sekä 
ilmastonmuutoksen fyysisistä ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista 
eri maanosissa, että 
kauppapolitiikan ja 
ilmastonmuutoksen 
rajapinnoista.

• Skenaarioihin on valittu ääripäät, 
jotta niiden vertaileminen olisi 
helppoa.
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Epävarmuudet 

Skenaariot pohjautuvat kahdelle 
epävarmuustekijälle: 

1. kuinka paljon ilmastomme 
lämpenee ja 

2. onko globaali kauppapolitiikka 
protektionistista vai 
vapaakauppaan pohjautuvaa
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Kysymyksiä varten kirjaudu: deloitte.screen.io/srhy0909

Esimerkkejä skenaarioiden heijastevaikutuksista Suomeen

Skenaariot vuoteen 2050

EU:n sisämarkkinoilla on aiempaa suurempi merkitys, sillä 
luonnonvarat ovat vaikeasti saatavilla ja kalliita

Toimitusketjut ja logistiikka joudutaan monissa yrityksissä 

miettimään uudelleen, koska sekä poliittiset toimet että 

sään ääri-ilmiöt vaikeuttavat hankintoja

Hiilitullit parantavat suomalaisten yritysten asemaa EU:n 

sisämarkkinoilla, mutta hankaloittavat kansainvälistä kauppaa 

muiden maanosien kanssa

Raaka-aineiden hinnat ovat protektionismin vallitessa 

vapaakauppaskenaariota korkeampia, mikä lisää 

kiertotalouden ja vaihtoehtoisten raaka-aineiden suosiota

Globaali sopusointu Vahvojen hegemonia

Itsenäiset vastuunkantajat Konfliktien maailma

Suuret yritykset kasvavat monitoimialaisiksi saadakseen 

pääsyn hupeneviin raaka-aineisiin – uuskolonialismia 

Suomi nähdään houkuttelevana sijoituskohteena vakaam-

pien ilmasto- ja yhteiskunnallisten olosuhteiden vuoksi

Kysyntä suomalaiselle puhtaalle teknologialle on kasvanut ja 

sille on suuret globaalit markkinat

Kiertotalousajattelu ohjaa teollisten yritysten toimintaa ja 

kuluttajat ostavat palveluita tuotteiden ostamisen sijaan

Globaali lämpenemispolku
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Johtopäätökset
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Skenaarioita tarkasteltiin eri toimialojen näkökulmasta yhteistyössä EK:n jäsenliittojen kanssa –
vaikutukset vaihtelevat suuresti alojen välillä

Johtopäätökset

Teollisuus kärsii 
ilmastonmuutoksen 
suorista vaikutuksia 

palvelualoja enemmän 

Muiden alojen energian-
käytön lisääntyminen 
vaikuttaa energia-alan 

tilanteeseen

Maahanmuutto toden-
näköisesti lisääntyy ja 

vaikuttaa yritysten 
työllistämismahdollisuuksien 
lisäksi kotimaiseen kysyntään 

Protektionistinen kauppa-
politiikka on Suomelle pääosin 
negatiivinen ilmiö, ja vaikuttaa 

maailmantalouden 
supistumisen kautta kaikkiin 

aloihin 

Vapaakauppaskenaarioissa 
vähäpäästöisen teknologian 

tutkimus ja tuotekehitys ovat 
tärkeässä osassa 

kilpailukyvyn säilyttämisessä 

Kysymyksiä varten kirjaudu: deloitte.screen.io/srhy0909
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Jokaisessa skenaariossa tunnistettiin toistuvia ilmiöitä, joihin kaikkien yritysten kannattaa 
Suomessa varautua

Johtopäätökset

Kiertotalous. Raaka-aineiden hinta on voinut nousta joko saatavuuden vaikeutumisen ja ylikulutuksen jatkumisen vuoksi, tai 
koska niiden käyttöä on haluttu rajoittaa päästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Molemmat vaihtoehdot 
lisäävät tarvetta kiertotalouden ratkaisuille.

Ilmastoriskit rahoituksessa ja sijoittamisessa. Sekä 4 että 1,5 asteen lämpenemispolulla ympäristössä esiintyy fyysisiä 
muutoksia, joihin varaudutaan suuntaamalla investointeja vähäriskisiin kohteisiin ja maihin. Erityisesti 1,5 asteen polulla 
vähähiiliset kohteet ovat selkeitä voittajia. 

Toimitusketjujen muutokset. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaikuttaa siihen, mistä yritykset alihankkivat, millaisia 
logistiikkareittejä käytetään ja kuinka paljon kuljetus maksaa – tai onko tuttuja raaka-aineita, välituotteita tai palveluita 
ylipäätään enää saatavilla.

Osaamisen kehittäminen. Ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutukset vaativat uudenlaista kompetenssia yrityksien ja 
toimialojen sisälle. Tilanteessa, jossa raaka-aineet ovat niukempia ja toimialojen rakenteet muuttuvat, tarvitaan jatkuvia 
panostuksia osaamiseen ja tuotekehitykseen.

Kysymyksiä varten kirjaudu: deloitte.screen.io/srhy0909
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Suositukset yrityksille
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Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen aiheuttamiin liiketoimintaympäristön 
muutoksiin varautuminen tuo yrityksille monia etuja

Suositukset yrityksille

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen aiheuttamiin liiketoimintaympäristön muutoksiin varautuminen auttaa yrityksiä:

Ennakoimaan poliittista ja lainsäädännöllisiä muutoksia 

Ennakoimaan tuotanto- ja kustannusrakenteen muutoksia

Arvioimaan investointien kannattavuutta ja kiinteistöjen arvostuksia

Varautumaan muutoksiin toimitusketjuissa 

Ennakoimaan asiakkaiden odotusten ja kysynnän vaihtelua

Erottautumaan kilpailijoista etupainotteisesti 

Tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin

Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottaminen kannattaa sisällyttää esimerkiksi 
yrityksen strategiaprosessin yhteydessä tehtävään toimintaympäristötarkasteluun.

#ilmasto2050

Kysymyksiä varten kirjaudu: deloitte.screen.io/srhy0909
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Kunkin yrityksen arvoketju on erilainen, minkä vuoksi ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia kannattaa tarkastella yrityksen omasta näkökulmasta

Suositukset yrityksille

Ilmastonmuutoksen tuomiin fyysisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin tehtävä tarkastelu kannattaa yksittäisen 
yrityksen näkökulmasta toteuttaa neljässä vaiheessa:

Oman arvoketjun
kartoittaminen 
ilmastoriskien kannalta

• Missä maanosissa ja valtioissa 
tapahtuvilla muutoksilla on 
merkitystä oman 
toimintamme kannalta?

Tietopohjan kerääminen

• Millaisia fyysisiä vaikutuksia ja 
yhteiskunnallisia muutoksia 
näillä alueilla on odotettavissa 
ilmastonmuutoksen 
seurauksena? 

• Mitkä epävarmuudet 
muutoksiin vaikuttavat ja 
millaisia tulevaisuuden 
skenaarioita näiden 
epävarmuuksien pohjalta 
voidaan rakentaa? 

Skenaarioanalyysi

• Miten eri tulevaisuuden 
skenaariot vaikuttaisivat 
omaan liiketoimintaamme?

• Mitä yhtäläisyyksiä 
skenaarioiden väliltä löytyy, 
joiden voimme odottaa 
suhteellisella varmuudella 
toteutuvan?

Jatkotoimenpiteiden
määrittäminen

• Miten meidän tulisi varautua 
tunnistettuihin vaikutuksiin?

• Millaisia strategisia ja 
operatiivisia päätöksiä meidän 
kannattaisi tehdä ja millä 
aikavälillä?

• Millaiset kustannukset ja 
hyödyt toimenpiteillä on?

1 2 3 4

Kysymyksiä varten kirjaudu: deloitte.screen.io/srhy0909
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