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Kepa ry:n lausunto ympäristöministeriölle koskien 
hallituksen ilmastolakiluonnosesitystä 

Kepa ry on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö. Kiitämme ympäristöministeriötä 
lausuntopyynnöstä.

Ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa kohtaava haaste. Sen vaikutukset tuntuvat jo nyt satojen 
miljoonien ihmisten arjessa elinympäristön heikentymisenä, kuivuutena, ravinnon- ja vedensaannin 
vaikeutumisena, lisääntyneinä tulvina ja tuhoisina hirmumyrskyinä. Se pahentaa eriarvoisuutta ja 
uhkaa monin paikoin tehdä tyhjäksi viime vuosikymmenien myönteisen taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen. Tilanne on pahin pienissä saarivaltioissa, alavilla rannikkoalueilla sekä aavikoitumisen 
uhasta kärsivillä kuivilla alueilla, mutta myös Euroopan on syytä varautua elinolosuhteiden 
huomattaviin muutoksiin lähivuosikymmeninä.  

Maailman valtiot, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 
kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämäkään ei riitä ehkäisemään monia yllä 
mainittuja ongelmia, mutta se rajoittaisi niiden mittakaavaa. Tähän mennessä maapallon 
keskilämpötila on kuitenkin kohonnut jo melkein asteen, ja nykykehityksellä katastrofaalisen 
ilmastonmuutoksen rajana pidetty kahden asteen kohoaminen tapahtuu 20–30 vuodessa. Niin 
sanottu päästökuilu – ero tarvittavien vähennysten ja todellisuuden välillä – on viime vuosina 
kasvanut.

Radikaalin suunnanmuutoksen välttämättömyys onkin yleisesti tunnustettu. Puhe uudesta teollisesta
vallankumouksesta ei ole liioittelua.

Jotta kahden asteen tavoite pysyisi tavoitettavissa, tulisi maapallon kokonaispäästöt saada 
laskemaan jo vuodesta 2020 alkaen. Tämä edellyttää, että Suomessa ja muissa teollisuusmaissa 
päästöt kääntyvät välittömästi aiempaa nopeampaan laskuun ja että koko tuotantojärjestelmämme 
on hiilineutraali vuosisadan puoliväliin mennessä.

Meillä teollisuusmailla on sekä historiallinen velvollisuus että parhaimmat edellytykset toimia 
edelläkävijänä. Suomi on sitoutunut leikkaamaan kasvihuonekaasujaan 80–95 prosentilla vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Sitoumus perustuu kuitenkin vanhentuneeseen käsitykseen 
ilmastonmuutoksen etenemisestä, eikä ole nykytiedon valossa riittävä. Maaliksi tulisi asettaa 
yksiselitteinen 95 prosentin vähennys.

Toimiva ilmastolaki helpottaisi etenemistä tätä tavoitetta kohti: se toisi politiikkaan lisää jatkuvuutta
ja ennakoitavuutta, tehostaisi eri ministeriöiden toimialoihin kuuluvien toimintojen koordinointia ja 
johdonmukaisuutta, helpottaisi ilmasto- ja energiapolitiikan kokonaisuuden hallinnointia ja tekisi 
siitä nykyistä avoimempaa sidosryhmien ja yleisön suuntaan. Näistä syistä Kepa kannattaa 
ilmastolain säätämistä.



Luonnosesityksen vahvuudet

• On tärkeää, että ilmastolakiin kirjataan Suomen vuoteen 2050 ulottuva kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöjen vähentämistavoite. Tämä helpottaa pitkän aikavälin suunnittelua, lisää 
ennakoitavuutta ja antaa selvän pohjan seurantamekanismeille.

• Lakiesitys lisäisi ilmastopolitiikan avoimuutta ja julkisuutta. Demokratian toimivuuden ja 
parhaan osaamisen hyödyntämisen näkökulmasta on tärkeää, että keskeisten sidosryhmien 
edustajille turvataan mahdollisuudet osallistua ilmastopolitiikan suunnitelman laadintaan.

• Laajapohjainen tieteellinen asiantuntijaelin tuo päätöksentekoon ja suunnitteluun arvokasta 
osaamista ja erilaisia näkökulmia.

• Hallituksen toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kannalta on hyvä, että laki velvoittaisi 
jokaisen hallituksen laatimaan oman ilmastopolitiikan suunnitelman, joka sisältää 
näkemyksen päästöjen vähentymisestä sekä toimenpiteet päästökaupan ulkopuolisille 
sektoreille. Vuosittaiset arviot tukevat suunnitelman seurantaa.
 

• Kattavan ja toimivan ilmastolain olemassaolo saattaisi kiillottaa Suomen kansainvälistä 
profiilia ilmastopoliittisena toimijana. Huomioiden, että Suomi on useissa tämän alan 
vertailuissa sijoittunut EU-maiden häntäpäähän, imagon parannus olisi tervetullut. 
Kunnianhimoinen kotimainen ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö lisää myös 
mahdollisuuksiamme taivutella muita valtioita sitoviin päästövähennyksiin monenkeskisissä
neuvotteluissa.

Luonnosesityksen kehittämistarpeet

• Ilmastotieteen ja kansainvälisen taakanjaon näkökulmasta Suomen 2050-päästötavoitteen 
tulisi olla vähintään 95 prosenttia. Ilmastolaki velvoittaa hallituksia seuraamaan tavoitteen 
riittävyyttä, mikä on hyvä, mutta lakiin nyt esitetty 80 prosentin vähennys ei ole riittävä. 
Laissa olisi hyvä täsmentää tarkemmin, millä menettelyllä Suomen päästövähennystavoite 
tarkistetaan tieteen edellytysten mukaiseksi. 

• Pitkän aikavälin suunnitelmiin olisi tarpeen sisällyttää välitavoitteita sekä aikataulu pitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiselle. Tämä helpottaisi kunkin hallituksen toimien arviointia 
suhteessa pitkän tähtäimen tavoitteeseen.

• Luonnosesityksestä ei käy selvästi ilmi, minkälaisissa tilanteissa hallitukselta voitaisiin 
edellyttää lisätoimenpiteitä, jos vaikuttaa, ettei päästövähennyskehitys ole riittävää. 
 

• Ilmastolain on määrä olla hallinnointia tehostava puitelaki. Kuitenkin nykyinen esitys 
hajauttaisi vastuita eri ministeriöiden välille, mikä ei ole omiaan selkeyttämään 
kokonaisuutta. Lain luonne ja tavoite huomioiden olisi luontevaa, että koordinointivastuu 
siirrettäisiin valtioneuvoston kansliaan.



• Avoimuusperiaatteen mukaisesti olisi suotavaa linjata, että myös kaikki lain seurantaan 
liittyvät arviot ja analyysit olisivat julkisia.

• Laissa olisi luonnosesitystä selkeämmin linjattava, että ilmastolain kokonaisseuranta koskee 
myös päästökauppasektoria 

• Lakiesityksen perusteluihin olisi suotavaa sisällyttää vahvemmin ajatus globaalista ilmasto-
oikeudenmukaisuudesta ja keskinäisriippuvuudesta. Köyhät maat ovat vaikuttaneet vähiten 
ilmastonmuutokseen, mutta maksavat siitä kovimman hinnan. Suomen ja muiden 
teollisuusmaiden talouskasvu on perustunut uusiutumattomien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen tavalla, joka ei ole enää mahdollinen. Samalla olemme käyttäneet loppuun 
maailman hiilibudjetin (2 asteen tavoite edellyttää, että kaksi kolmannesta todennetuista 
fossiilienergiavarannoista jätetään käyttämättä). Ilmastolaki tukee osaltaan myös tämän 
historiallisen vastuumme kantamista.
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