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Asia:  WWF:n lausunto ”Ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen 

allekirjoittaminen” 
 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.  
 
 
Pariisin sopimuksen allekirjoittaminen ajoissa 

 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisseremonia pidetään New Yorkissa 22. huhtikuuta 2016, jonka 

jälkeen sopimus voidaan allekirjoittaa 17. huhtikuuta 2017 asti. Sopimus astuu voimaan heti kun 55 

maata on allekirjoittanut ja edustavat vähintään 55 % maailman päästöistä. Suomen tulisi pyrkiä 

osana EU:ta allekirjoittaa sopimus mahdollisimman pian – siitäkin huolimatta että jäsenmaita 

koskeva 2030-paketin lakipohjan muodostaminen on edelleen kesken.  

 

Sopimuksen saaminen voimaan mahdollisimman pian jo vuonna 2016 on diplomaattisesti tärkeä 

etappi, ja EU-jäsenmaiden tulisi olla etulinjassa minimiehtojen täyttämisessä. Yhdysyvaltojen 

presidentinvaalit käydään vuonna 2016, ja mikäli sopimus saa lainvoimaisuuden, niin kestää 

vähintään kolme vuotta ennen kuin sopimuksesta saa vetäytyä. Siksi EU:n tulisi olla mukana 

eturintamassa.  

 

2 ja 1,5 asteen lämpötilatavoitteet: EU:n tavoitetta nostettava 

 

Pariisissa joulukuussa hyväksytyn sopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen pyritään 

rajoittamaan selvästi alle kahden asteen niin, että tähdätään 1,5 asteeseen. 

 

Uudella sopimuksella on purevuutta kuitenkin vain, mikäli maiden päästölupauksia vahvistetaan 

jatkuvasti, UNEPin laskemaa gigatonnien päästökuilua kurotaan umpeen, rahoituspohjaa 

energiamurroksen vauhdittamiseksi vahvistetaan ja kaikista heikoimmassa asemassa olevia 

suojellaan. Pariisin henki on tärkeää hyödyntää nyt, kun tahtotila ratkaista ilmastonmuutos on 

edelleen vahva ja signaali maailmalle energiamuutoksen vääjäämättömyydestä on lähetetty. On siis 

aika rakentaa perustukset 100 % uusiutuvalle energialle Euroopassa ja Suomessa, ja hitsata 2030-

paketin kriittiset osat yhteen Pariisin jälkimainingeissa.  



 

Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka vastaa Pariisissa 

saavutettua tavoitetasoa.  

 

Tämä vaatii ennen kaikkea seuraavia asioita: 

 

- 1,5 asteen lämpötilatavoitteen selkeää tunnustamista. 

 

- Suomen on ajettava voimakkaasti lisäisiä ilmastotoimia, ja tämä tarkoittaa myös EU:n 

ilmasto- ja energiapolitiikan päivittämistä. Tämän pitäisi sisältää 2050-ilmasto-ja 

energiatiekartan muuttamisen viimeisimmän tieteen mukaisiksi, jotta voimme saavuttaa 

1,5 asteen tavoitteen. Välittömänä toimenpiteenä Eurooppa-neuvoston tulisi hyväksyä 

siirtyminen 95 %:n kasvihuonekaasuvähennystavoitteeseen vuoden 1990 

tasosta vuoteen 2050 mennessä. 

 

- Päivittää mallinnukset, jotka on luotu vuoteen 2030 tähtääville politiikantoimille ja 

instrumenteille. Päivityksessä tulee ottaa huomioon tarve kartoittaa sellaiset skenaariot, joilla 

EU voi ylittää 40 %:n tavoitteen päästövähennysleikkauksille.  

 

- Lisätä sekä energiatehokkuuden että uusiutuvan energian tavoitteita, jotka ovat 

nykyisellään 27 %. Suomi on jo ylittänyt uusiutuvan energian tavoitteensa vuodelle 2020 

reippaasti etuajassa ja hallituksen 50 %:n tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Siksi Suomen 

tulisi olla äänekäs tavoitetason noston suhteen kaikkialla Euroopassa. 

 

- Jäsenmaille tulisi antaa mahdollisuus poistaa pysyvästi ylimääräisiä päästöoikeuksia 

päästökauppajärjestelmästä. 

 

- Aloittaa valmistelut, jotta tulevat lakiesitykset voisivat sisältää vaihtoehtoja välittömille 

parannuksille ja jotta vuonna 2018 EU:n päästövähennyslupaukset (INDC) voidaan tiukentaa 

osana UNFCCCprosessia. Etenkin kehitysmaissa ilmastotoimet ovat lähteneet liikkeelle 

vauhdilla. EU:lla ei ole varaa jäädä jälkeen, kun seuraava elintärkeä mahdollisuus 

kiristykseen tulee. 

 

- Suositella toimia, joilla rahavirrat saataisiin valjastettua vähähiiliseen talouteen 

siirtymiseksi. Tämä on eksplisiittisesti mainittu Pariisin sopimuksessa. Hallituksen tulee 

kartoittaa mahdollisuudet tukea vihreitä sijoituksia Suomessa, esimerkiksi ns. green bondien 

avulla. Tämän lisäksi suomalaisia institutionaalisia sijoittajia on rohkaistava ottamaan 

sijoitustensa hiiliriskit tosissaan mahdollisimman nopealla aikataululla, esimerkiksi 

lakisääteisellä hiilijalanjäljen mittaamisella, ja siirtämään varojansa pois fossiilisijoituksista. 

 

 



Hiilelle hinta: päästökauppa 

 

Pariisin sopimus vaikuttaa hiilen hinnoitteluun Euroopassa ja globaalisti. Siksi on huomioitava 

seuraavat asiat: 

 

- Päästökaupan uudistus tulee korjata yhteneväksi 1,5 asteen lämpötilatavoitteen kanssa. 

Jotta näin voitaisiin tehdä, direktiivissä määritelty lineaarista vähennyskerrointa täytyy 

tiukentaa EU-komission ehdotusta kunnianhimoisemmaksi. 

 

- ETS:n päästöoikeuksien ylijäämää voidaan hyödyntää mahdollisuutena 

päästövähennyksille ennen vuotta 2020. Ne ylimääräiset päästöoikeudet, jotka on siirretty 

markkinavakausvarantoon (MSR), tulisi poistaa markkinoilta pysyvästi. 

 

- Hiilivuotoa ehkäisevien toimenpiteiden tulisi tunnustaa nykyiset ja tulevat 

ilmastotoimenpiteet muissa maissa, mukaan lukien teolliset kilpailijat kuten Kiina, jossa koko 

maan kattava päästökauppa aloittaa toimintansa vuonna 2017. ETS-järjestelmiä on jo 

yhteensä 17 maassa1, neljällä mantereella ja ne kattavat 40 % maailmanlaajuisesta 

BKT:stai. Uudet tutkimukset osoittavat, että maailmassa on jo yhteensä 804 

ilmastolakisäädöstä2 tai poliittista instrumenttia – tuplasti verrattuna Kööpenhaminan 

ilmastokokouksen aikaanii. Ei voida enää väittää, että Eurooppa olisi yksin ilmastotoimiensa 

kanssa – varsinkaan vuoteen 2030 mennessä. 

 

- Ilmaiset päästöoikeudet tulee kohdentaa tarkasti niitä aidosti tarvitseville teollisuudenaloille 

sekä vähentää jaettavien ilmaisten päästöoikeuksien kokonaismäärää. 

 

- Päästöoikeuksien huutokauppaamisen tulisi lisääntyä ja siitä saatavat voitot tulee käyttää 

lisätoimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi joko Euroopassa tai osana kansainvälisiä 

ilmastoponnisteluja. WWF:n suositus on jakaa tulot puoliksi: 50 % kansainväliseen 

ilmastotyöhön ja 50 % kotimaan päästövähennyksiin – ei teollisuuden kompensoimiseen 

kuten hallitus on linjannut. 

 

- Osana päästökaupan uudistamista Pariisissa sovitut 5 vuoden tarkastelujaksot tulee ottaa 

mukaan myös päästökaupan uuteen arkkitehtuuriin. 

 

 
 
 
 

                                                 
1  ICAP. Emissions Trading at a Glance (lokakuu, 2015). https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=289  
 
2 Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. 2015 Global Climate Legislation Study. 
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/legislation   
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