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FINANSSIKRIISISSÄ JA ILMASTOKRIISISSÄ PALJON YHTEISTÄ 
 
Ennusmerkit olivat pitkään näkyvissä. Jotkut alan tutkijat näkivät sen tulevan. Varoitukset annettiin 
hyvissä ajoin. Kuitenkin kriisi yllätti.  
 
Finanssikriisi iski lujaa, perusteellisesti ja globaalisti. Vaikutukset tuntuivat kaikkialla yhteiskunnassa. 
Ilmastonmuutoksessa voi käydä samoin. Lisäksi se vaikuttaa kaikkien elinolosuhteisiin. Paljon on pelissä. 
 
Lyhytnäköisyys kaataa systeemin.  
Varoitukset jäivät lyhytnäköisen toiminnan varjoon. Raha ohjautui kohteisiin mistä sijoittaja sai suurimman 
vipuvaikutuksen. Ja välittäjä suurimman korvauksen. Haettiin mahdollisimman paljon voittoa mahdollisimman 
pienellä, tai olemattomalla,  omalla investoinnilla. Rahaa ohjattiin siis sinne missä rahalle, ei välttämättä 
yritykselle itselleen, saatiin parhain tuotto. Tämän seurauksena talousjärjestelmä on sekasorron tilassa. 
 
Ilmastojärjestelmäkin on epäjärjestyksessä. Poliitikkojen siunauksella teollisuuteen on investoitu paljon. On 
toivottu lisääntyvää kulutusta ja kasvavia voittoja. Harva on pysähtynyt katsomaan miten nykymeno vaikuttaa 
tulevaisuuden elinolosuhteisiin. Se on ymmärrettävää. Yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä on vaikea 
kyseenalaistaa. Vielä vaikeampaa on toimia niistä poiketen.  
 
Kokonaisuutta vaikea hahmottaa 
Finanssijärjestelmä on iso, monimutkainen ja vuorovaikutteinen systeemi. Samoin ilmastojärjestelmä. 
Järjestelmää kokonaisuutena on vaikea hahmottaa. Tekijöitä on paljon. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Syy-
seuraus suhteet saattavat jäädä epäselviksi. Oman toiminnan kokonaisvaikutusta ei ole osattu/haluttu 
nähdä. Hämmennystä lisäävät lukuisat ”asiantuntijat”. He ovat usein tiedemiehiä äänekkäämpiä ja 
vakuuttavampia.  
 
Globaalin vaikuttavuuden haasteet 
Sekä finanssikriisi että ilmastokriisi todistavat maailman nykyään olevan globaali. Oikeasti. Pelaajia on 
monta. Niin on myös pelisääntöjä. Päätöksenteko on vaivalloista. Vedetään kotiinpäin. Vastuuta pakoillaan 
tai yritetään siirtää toisille. Kaikki kärsivät. Varsinkin kehitysmaat. Sivusta seuraajana on vaikea ymmärtää 
että kaikilla osapuolilla perimmiltään kuitenkin lienee sama tavoite: hyvien olosuhteiden turvaaminen.   
 
Aika soveltaa varovaisuusperiaatetta 
Oletusarvona on, että maailmantalous toipuu. Näin pitääkin. Elvytysrahaa on pumpattu hillittömiä määriä. 
Suomessakin, vaikka finanssikriisin ei ensin pitänyt koskettaa meitä. Ilmastonmuutoksenkaan ei oleteta 
runtelevan Suomea yhtä pahasti kuin monia muita maita. Ero finanssikriisiin on, että ilmastokriisin yllättäessä 
elvyttäminen voi olla jo liian myöhäistä. Peruuttamattomia muutoksia kun ei saa käännettyä rahallakaan. 
Tämän takia on hyvä soveltaa varovaisuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa että ryhdytään toimenpiteisiin ennen 
kuin vahinko on päässyt tapahtumaan.  
 
Edessä toimintatapojen muutos  
Finanssikriisin elvyttämiseksi ja uuden estämiseksi G20 maat aikovat mm. uudistaa finanssimarkkinoiden 
säännöstöä ja valvontaa. Yhteistyötä lisätään. Läpinäkyvyyttä tavoitellaan. Finanssimaailman toimintatavat 
tulevat muuttumaan. Ilmastomuutoksen hillitsemiseenkin tarvitaan toimintatapojen muutosta. Tavoite on 
tuntuvasti vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Siihen tarvitaan maailmanlaajuinen sopimus. Uusia 
määräyksiä. Keppiä ja porkkanaa. Paljon luovuutta. Ja välitöntä toimintaa. 
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