
Ympäristö- ja kehitysjärjestöjen 

PÄÄTAVOITTEET PARIISIN 
ILMASTOKOKOUKSELLE



Uuteen ilmastosopimukseen ja Pariisin koko- 
uksen päätöksiin tulee sisällyttää riittävät 
suunnitelmat tieteeseen ja ilmasto-oikeuden-
mukaisuuteen perustuvista päästövähennyk-
sistä, muutokseen tarvittavasta julkisesta ra-
hoituksesta sekä korvausmenettelystä niille, 
jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten.

1. Fossiilisten polttoaineiden lähtö- 
 laskenta alkaa

Tarvitsemme vahvan pitkän aikavälin päästövähennys-
tavoitteen, joka vakuuttaa sijoittajat ja päätöksentekijät 
siitä, että fossiilisista polttoaineista tullaan luopumaan 
pian. Globaalit hiilidioksidipäästöt on saatava nollaan 
vuoteen 2050 mennessä.

2. Ilmastotoimia kiihdytettävä välittömästi -  
 energiamurroksen aika on nyt

Eri maiden tämänhetkiset lupaukset päästövähen-
nyksistä ovat täysin riittämättömiä katastrofaalisen 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nykyisillä päästö-
vähennyksillä ilmasto lämpenee 90 prosentin todennä-
köisyydellä yli kaksi astetta. Päästövähennystavoitteita 
on arvioitava ja tarkistettava ylöspäin viimeistään vuon-
na 2018. Sen jälkeen sitoumuksia tulee kiristää viiden 
vuoden sykleissä, niin että ensimmäinen sitoumuskausi 
on vuosina 2021–2025. Kuilua lämpötilatavoitteiden ja 
vuoden 2020 päästövähennysten välillä on lähdettävä 
kuromaan umpeen välittömästi tukeutuen uusiutuvaan 
energiaan ja energiatehokkuuteen.

3. Vastuunkanto vietävä uudelle tasolle

Rikkaiden maiden on taattava, että sovittu 100 miljardin 
dollarin vuosittainen rahoitus kehitysmaiden ilmasto-
toimiin toteutuu ja kasvaa ennustettavalla tavalla vuo-
den 2020 jälkeen. Haavoittuville ja köyhille maille on 
turvattava riittävä julkinen rahoitus, joka  vastaa todelli-
sia tarpeita. Mitä hitaammin päästöjä vähennetään, sitä 
enemmän varoja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin so-
peutumiseen sekä vahinkojen korvaamiseen tarvitaan. 

Nykyisten päästövähennysten tahdilla sopeutumiseen 
tarvitaan huomattavasti enemmän rahoitusta kuin mi-
hin maat tällä hetkellä ovat sitoutuneet.

Ilmastonmuutokselle haavoittuvimpien maiden koke-
mien vahinkojen ja menetysten korvaamista varten on 
perustettava vahva mekanismi. Monissa maissa ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo nyt, ja eniten 
kärsivät köyhät maat, jotka ovat vähiten vastuussa on-
gelman aiheuttamisesta. Vaikka ilmaston lämpenemi-
nen onnistuttaisiin pysäyttämään alle kahden asteen, 
tuhoja on odotettavissa. Tulevaisuudessa näemme yhä 
enemmän esimerkiksi ilmastopakolaisuutta. Osa teol-
lisuusmaista on vastustanut vahinkojen ja menetysten 
mainitsemista ilmastosopimuksessa, mikä on todelli-
suuden pakoilua.

4. Lupausten toteutus varmistettava

Ilmastosopimukseen on luotava vahvat seuranta-, ra-
portointi- ja todennusjärjestelmät, joilla sekä ilmasto-
rahoitus- että päästövähennyslupausten toteutumista 
ja muita sitoumuksia voidaan seurata. Läpinäkyvyys ja 
avoimuus vahvistavat luottamusta siihen, että annetuis-
ta lupauksista pidetään kiinni.

5. Ihmiset ilmasto- ja energiapolitiikan  
 keskiöön

Ihmiset ympäri maailmaa pyrkivät vastaamaan ilmaston-
muutoksen haasteeseen vaatimalla parempaa ilmastopo-
litiikkaa ja edistämällä energiamurrosta kestämättömäs-
tä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta tuotannosta 
kohti uusiutuvaa energiaa ja hajautettuja yhteisöllisiä rat-
kaisuja. Ihmiset ja yhteisöt yrittävät sopeutua äärimmäi-
siin sääoloihin ja turvata elinkeinonsa esimerkiksi kehit-
tämällä kuivuutta kestäviä viljelytapoja.
 
Kansalaisyhteiskuntaa on kuunneltava ilmastoneuvotte-
luissa, ja ihmisten aito osallistuminen heidän elämään-
sä vaikuttaviin päätöksiin on turvattava. Vaikka Suomi 
ottaa kansalaisjärjestöjen edustajia mukaan viralliseen 
neuvottelukuntaansa, järjestöedustajien pääsyä joihin-
kin neuvotteluihin kuitenkin rajoitetaan.



”Pariisin sopimukselta tarvitaan ennen kaikkea vahva viesti 
siitä, että fossiilisten polttoaineiden aika on ohi ja että mihin- 
kään sellaiseen, joka pitkittää öljyn, hiilen, kaasun ja turpeen 
käyttöä ei kannata enää sijoittaa. Toiseksi tarvitaan uskottava 
signaali siitä, että kansainvälinen solidaarisuus ja vastuun-
kanto ilmastonmuutoksen seurauksista nostetaan uudelle ta-
solle. Että ilmastopakolaisuutta ja konflikteja ennaltaehkäis-
tään yhteistyöllä, jossa saastuttaja pistetään maksamaan.”

- Ilmastovastaava Kaisa Kosonen, Greenpeace

“Ilmasto-oikeudenmukaisuuden kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että köyhimmille maille tarjotaan riittävästi ilmasto- 
rahoitusta, joka antaa mahdollisuudet sopeutua ilmaston-
muutokseen ja luoda uusiutuviin energialähteisiin perustu-
vaa kestävää yhteiskuntaa.”

- Kehityspoliittinen asiantuntija Jonas Biström, Kepa

”Seuraavat 15 vuotta määrittelevät sen päihitämmekö vaaral-
lisen ilmastonmuutoksen vai emme. Tuona aikana globaalit 
investoinnit infrastruktuuriin lukitsevat meidät väistämättä  
siihen talousrakenteeseen, joka perustuu joko vähähiiliseen 
teknologiaan tai saastuttaviin tuotantomuotoihin. Pariisin 
sopimus astuu voimaan vasta vuonna 2020 eikä meillä ole 
varaa odottaa puolikasta vuosikymmentä, vaan meidän on 
ylitettävä jo annetut päästövähennyslupaukset tavalla tai 
toisella. Edessämme ammottava gigatonnien suuruinen 
päästökuilu on elefantti huoneessa, jota meillä ei ole varaa 
jättää huomioimatta tai alle kahden asteen tavoite on vaa-
rassa valua sormiemme välistä.”

- Ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF Suomi

”Ilmastonmuutos on myös oikeudenmukaisuuskysymys. 
Tällä hetkellä ne ihmiset kärsivät eniten, jotka ovat osallis-
tuneet ilmastonmuutoksen aiheuttamiseen vähiten. Toivon 
Pariisista ennen kaikkea vahvaa päätöstä maailman hei-
koimpien tukemisesta ilmastonmuutoksen torjumisessa ja 
siihen sopeutumisessa. Samalla on linjattava selkeästi, että 
fossiilisilla polttoaineilla ei ole tulevaisuutta. Kyse ei ole vain 
siitä, kuka vähentää öljyn, hiilen tai kaasun käyttöä eniten, 
vaan siitä, mihin mennessä käyttö lopetetaan kokonaan.”

- Puheenjohtaja Sarianna Mankki, 350 Suomi

”Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulee muistaa muut maa-
palloa koettelevat ympäristökatastrofit. Luonnon monimuo- 
toisuuden hupeneminen ja ekosysteemien tuhoutuminen 
kietoutuvat ilmastokriisiin. Tarvitsemme kestäviä ratkai-
suja, jotka turvaavat metsiemme, soidemme ja muiden eko- 
systeemien hiilivarannot sekä niiden muut merkitykset niin  
ihmisen kuin luonnon kannalta.”

- Suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto

”Jo yli 1,5 asteen maapallon keskilämpötilan nousu aiheuttaa 
liian vakavia seurauksia. Nykymenolla uhkaavaa ilmasto-
katastrofia voidaan torjua vain täydellisellä energiajärjes-
telmän muutoksella: luovutaan keskitetystä fossiilipolt-
toaine- ja muusta kestämättömästä energiatuotannosta 
siirtymällä demokraattisempaan, hajautettuun puhtaan 
uusiutuvan energiaan tuotantoon ja energiatehokkuuteen, 
energian säästöön. Tämä muutos on jo alkanut eri puolilla  
Eurooppaa ja kaikkialla maailmassa ihmisten omin voimin. 
Vastustetaan kestämättömiä ratkaisuja ja tuotetaan itse 
omaa energiaa, esimerkiksi yhteisöenergian muodossa. Ih-
misissä on voimaa, tätä kehitystä täytyy vain tukea ja edis-
tää muutoksen nopeuttamiseksi. Samalla on muistettava 
ilmasto-oikeudenmukaisuus; rikkaiden maiden on vah-
vojen päästövähennysten lisäksi historiallisen vastuunsa 
mukaisesti taattava köyhemmille maille rahoitus ja tuki 
kestävämpiin ratkaisuihin sekä sopeutumiseen ja vahin-
kojen korjaamiseen. Olemme tässä kaikki yhdessä, meillä 
on vastuu, mutta myös vielä ilo tästä hienosta planeetasta, 
kunnioittakaamme sitä.”

- Ilmastokampanjavastaava Leena Kontinen, Maan ystävät

”Nu behöver klimatpolitiken ledarskap mera än någonsin. 
De politiker som har mod att sätta hela planetens bästa i 
främsta rummet kommer att hyllas som hjältar i Paris.” 
- Verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och Miljö

”Onnistuakseen ilmastosopimus tarvitsee kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan tuen. Ilman yhteiseen tavoitteeseen 
sitoutuneita kansalaisia sopimus uhkaa lässähtää. Siksi on 
tärkeää, että sopimuksella lisätään kansalaisten tietoisuutta  
ilmastonmuutoksesta ja varmistetaan heidän oikeutensa 
osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin.”

- Puheenjohtaja Niklas Kaskeala, Protect Our Winters Finland

”Kaikkien maailman lasten tähden ei voi kuin toivoa todella,  
että ilmastosopu Pariisissa syntyy. Viime viikon terrori- 
iskujen jälkeen on puhuttu paljon siitä, kuinka pelolle ei saa 
koskaan antautua. Minusta emme saa antautua myöskään 
ilmastonmuutokselle. Välinpitämättömyys on suurin vihol-
lisemme, eikä vanhemmalla ole siihen koskaan varaa. Jos 
rakastamme lapsiamme, meidän tulee tehdä kaikkemme 
ilmastosovun syntymiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että Suomen tulee luvata enemmän rahallista tukea köyhille 
valtioille ja meidän tulee nopeuttaa omia päästövähennys-
toimenpiteitämme. Mikään muu ei riitä lapsillemme.”

- Puheenjohtaja Tapio Pesola, Ilmastovanhemmat

Järjestöjen sitaatit




