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ILMASTONMUUTOKSEN SOPEUTUMISTOIMENPITEIDEN PRIORISOINTI 
MONIKRITEERIANALYYSILLÄ 
Auni Haapala 

 

Tämä on menetelmäkuvaus priorisointiin, jossa tavoitteena on ensisijaisimpien 

sopeutumistoimenpiteiden määrittäminen ilmastonmuutoksen ennustettujen vaikutuksien 

perusteella. Kuva 1 havainnollistaa prosessin neljää päävaihetta. 

 

Kuva 1. Priorisointiprosessin neljä päävaihetta. 

 

Vaihe 1. Toimenpiteiden rajaus, valinta ja teemoittelu 

Määrittele rajaukset. Tehdäänkö arviointi esimerkiksi vain kaupungin toiminnan 

alaisista toimenpiteistä vai laajennetaanko se koskemaan myös seudullisia toimia? 

Muodosta alustava lista toimenpiteistä hyödyntämällä olemassa olevia selvityksiä. 

Tee toimenpiteiden valinta perustuen arvioon alueelle kohdistuvista 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja alueen haavoittuvuudesta. 

Jaa toimenpiteet pienempiin teemaryhmiin. Tee jaottelu sen perusteella, minkä 

sektorin toimikenttään toimenpide kuuluu tai mihin ilmastonmuutoksen vaikutukseen 

sillä pääsääntöisesti vastataan. Ryhmittelyn voi pyrkiä tekemään myös esimerkiksi 

kaupungissa toimivien poikkihallinnollisten työryhmien mukaan. 

Vaihe 2. Arviointimenetelmä 

Käytä arvioinnin työkaluna multikriteerimenetelmään perustuvaa arviointikehikkoa. 

Arviointikehikon (kuva 2) kriteerejä ja painotuksia voi halutessaan muokata priorisoinnin 

tavoitteiden mukaan. Arvioinnin ideana on pisteyttää kukin sopeutumisen toimenpide 

viidestä eri näkökulmasta ja näin muodostaa numeerinen keskiarvo toimenpiteille. 

1.Arvioitavien 
toimenpiteiden 

määrittely

2.Arviointimenetelmän 
muodostaminen

3.Sidosryhmien 
kartoittaminen

4.Toimenpiteiden 
priorisointi 

työpajatyöskentelyllä



  16.10.2014 

 

Lataa Excel-pohjainen arviointikehikko tämän pdf-tiedoston liitetiedostoista (vasen 

reuna). Excel-tiedostossa on lisäinformaatiota menetelmän käytöstä ja kriteerien 

selitteistä.  

 

 

Kuva 2. Havainnekuva arviointikehikosta. 

 

 

Vaihe 3. Sidosryhmien kartoittaminen 

Kartoita toimenpiteiden arviointiin osallistettavia sidosryhmiä ja -henkilöitä. Pyri 

saamaan jokaiseen teemaryhmään kattava joukko eri toimijoita: kaupungin 

työntekijöitä, tutkijoita, alueellisia toimijoita ja järjestöjen edustajia.  

 

Vaihe 4. Työpajatyöskentely 

Toteuta toimenpiteiden arviointi työpajatyöskentelyllä. Jaa osallistujat noin 5-6 

henkilöstä koostuviin pienryhmiin. Varaa riittävästi aikaa arvioinnille ja keskustelulle 

(vähintään 10 minuuttia/toimenpide). Suunnittele työpajat niin, että alustavasti 

määriteltyjen toimenpiteiden arvioinnin lisäksi osallistujilla on mahdollisuus ja aikaa 

ideoida ja pisteyttää myös täysin uusia toimenpiteitä. Tuloksien analysoinnin 

helpottamiseksi huolehdi, että ryhmän vetäjä kirjaa ylös jokaisen toimenpiteen 

pisteytyksen perustelut. 
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Ohjeet

		Multikriteerimenetelmään perustuva arviointikehikko ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteiden priorisointiin

		Arvioinnissa on ideana muodostaa sopeutumisen toimenpiteelle numeerinen arvosana pisteyttämällä toimenpide viiden eri kriteerin mukaan, joilla kullakin on oma painoarvonsa. Toimenpide arvioidaan kunkin kriteerin näkökulmasta pistein 0-5, missä suurin arvo (5) indikoi korkeimmalle priorisoitua. Loppuarvosanaksi toimenpiteelle muodostuu kriteerien painoarvoista laskettava painotettu keskiarvo. Kriteerien selitteet ja painoarvot ovat välilehdellä "kriteerien selitteet".Arviointikehikko löytyy välilehdeltä "arviointikehikko". Taulukko laskee kunkin toimenpiteen painotetun keskiarvon automaattisesti. Jokaisen toimenpiteen pisteytyksen perustelut on hyvä kirjata ylös toimenpiteen pisteytyksen alapuolelle.





Kriteerien selitteet

		Arviointikehikon kriteerien selitteet

		Kriteeri		Selite

		Tärkeys/ riskin vähentämisen teho (40 %)		Tärkeys/riskin vähentämisen teho kuvastaa toimenpiteen toteuttamisen tarpeellisuutta sopeutumisen kannalta. Mitä tehokkaammin toimenpide vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, sitä korkeampi pisteytys.

		Kiireellisyys (20 %)		Kiireellisyys kuvastaa toimenpiteen toteuttamisen kiireellisyyttä: onko se toteutettava pikimmiten vai onko sitä mahdollista lykätä toteutettavaksi myöhemmin? Korkea pisteytys ilmaisee, että toimenpiteen lykkääminen voi aiheuttaa suurempia kustannuksia tai huomattavia vahinkoja. Esimerkiksi toimenpiteen hidas toteuttamisaika tai investoinnin pitkäikäisyys edellyttää aikaista reagoimista.

		Joustavuus (15 %)		Joustavuus kuvastaa toimenpiteen mukautumiskykyä tuleviin muutoksiin ja niihin liittyviin epävarmuuksiin: kuinka hyvin nyt toteutettava toimenpide mukautuu tulevaisuuden eri ilmastoskenaarioihin? Mitä joustavampi toimenpide on ilmaston muuttuessa, sitä korkeampi pisteytys.

		Muut hyödyt (15 %)		Muut hyödyt kuvastavat toimenpiteestä saatavia muita kuin ilmastonmuutokseen liittyviä hyötyjä, esimerkiksi viihtyvyyden, hyvinvoinnin, luonnon monimuotoisuuden tai kilpailukyvyn lisääntymistä. Korkea pisteytys ilmaisee, että toimenpide tuottaa merkittäviä muita hyötyjä.

		Hillintäteho (10 %)		Vaikutus hillintään kuvastaa toimenpiteen toteuttamisen myönteistä vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Korkea pisteytys ilmaisee, että toimenpiteen avulla on mahdollista vähentää päästöjä tai estää päästöjen syntyminen. Jos toimenpide ei vähennä/estä kasvihuonekaasupäästöjä, se saa pisteytyksen 0.





Arviointikehikko

		Arviointikehikko

		Toimenpiteiden pisteytys: 0-5, missä 5=korkeimmalle priorisoitu

		Sopeutumisen toimenpide		Tärkeys/riskin vähentämisen teho (40%)		Kiireellisyys (20%)		Joustavuus  (15%)		Muut hyödyt (15%)		Vaikutus hillintään (10%)		Painotettu ka.

		Toimenpide 1		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 2		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 3		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 4		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 5		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 6		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 7		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 8		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 9		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >

		Toimenpide 10		0		0		0		0		0		0

		Pisteytyksen perustelut >
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