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Nykyiset päästövähennyslupaukset eivät riitä 2°C 
asteen tavoitteen saavuttamisen 

Lähde: UNEP Emissions Gap Report 2013 

2010 ≈ 50.1 Gt 
CO2ekv/vuosi 

   2030 ≈ 35 Gt (32-42) 
   CO2ekv/vuosi  

   2050 ≈ 22 Gt (18-25) 
   CO2ekv/vuosi   

Nykyiset päästövähennystavoitteet,  2020 ≈ 52-56 GtCO2ekv/vuosi 

Globaalien päästöjen 
vähennyttävä noin puoleen 
vuoden 1990 tasosta 
vuoteen 2050 mennessä 
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UNFCCC: Pariisissa (COP 21)  2015 kattava, 
kaikkia maita koskeva ilmastosopimus 
vuodesta 2020 eteenpäin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kioton 
pöytäkirjan  

1. 
velvoitekausi 

Kioton pöytäkirjan  
2. velvoitekausi 2013-2020 

Uusi sopimus 2020 ->  

2008 2012 2020 

Päästövähennysvelvoite KP:n 
teollisuusmaaosapuolilla Päästövähennyssitoumus 

kaikilla osapuolilla Ei-sitovia toimia muilla 
osapuolilla 
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Mitä on saavutettu viime vuosina? 

 
 
 

 

Kokous Päätöksiä 

Cancún 2010 
 

• Kööpenhaminan tulokset  ja 2°C tavoite “virallistettiin” 
• Ei-sitovia toimien piiriin > 80 % globaaleista päästöistä 
• Mm. Vihreä ilmastorahasto perustettiin 
 

Durban 2011 
 

• Durbanin työohjelma uudesta ilmastosopimuksen neuvotteluista 
• Kioton pöytäkirjalle toinen velvoitekausi, mutta sääntöjä vielä auki 

Doha 2012 
 

• AWG-LCA (Balin toimintaohjelma) päätökseen 
• Kioton pöytäkirjan neuvottelut (AWG-KP) päätökseen 

Varsova 2013 
 

• tiekartta etenemisestä kohti ilmastosopimusta vuonna 2015 
• trooppisten metsien metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen 

torjuntaan (REDD+) liittyvä päätöskokonaisuus 
• uusi mekanismi ilmastonmuutoksen vahinkojen ja menetysten 

käsittelyyn 
• useita päätöksiä kehitysmaiden ilmastorahoituksen edistämisestä 
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Properties of the 2015 agreement 

• legal form 
 Protocol, 
 Another legal instrument, or 
 Agreed outcome with legal force 

 
• applicable to all 

 
• under the Convention 

 
• completed as early as possible but no later than 2015 

 
• process shall raise the level of ambition and be informed, 

inter alia, by the AR5 of the IPCC, the outcomes of the 2013–
2015 review and the work of the SBs 
 

• workplan to enhance mitigation ambition 
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COP-21 
Paris 

12/2015 

May 
/2015 

COP-20 
Lima 

12/2014 

New York 
23.9.2014 

COP-19 
Varsova 
11/2013 

April 
/2014 

March 
/2014 

Bonn  
6/2014 

March 
/2015 

Oct 
/2014 

June 
/2014 

• Ylimääräiset kokoukset maaliskuu 2014, lokakuu 2014 
• Bonn 4-15.6.2014 (ml. korkean tason osuus) 
• COP 20, Lima, joulukuu 2014 
• COP 21, Pariisi, joulukuu 2015 (+valmistelevat kokoukset 2015?) 

YK:n ilmastoneuvottelut  2014-2015 (+ EUn valmistautuminen) 



Esittäjän nimi alatunnisteeseen 7 

UNFCCC:n ulkopuolella myös tapahtuu 
(esimerkkejä)  

 
• Ministeritason kokoukset: Abu Dhabi Ascent toukokuu 2014;  Ban Ki 

Moon Climate Summit , 23-25.9.20141) 
• Pohjoismainen yhteistyö  (esim. NOAK:n hankkeet, työpajat, 

julkaisut)2 

• Täydentävät aloitteet (International cooperative initiatives3 (ICI´s)) 
 
EU taso 
 
• Ministeritason kokoukset 
• EU:n 2020 ilmasto- ja energiapaketin toimeenpano  
• Kioton pöytäkirjan 2. velvoitekauden ratifioinnin valmistelu  
• Keskustelu 2030 ilmasto- ja energiakehikosta  

 
1 Climate Summit: http://www.un.org/climatechange/summit/ 

2 Pohjoismainen NOAK-työryhmä: http://www.norden.org/noak 

3 http:// unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/items/7655.php 
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http://www.un.org/climatechange/summit/
http://www.un.org/climatechange/summit/
http://www.un.org/climatechange/summit/
http://www.norden.org/noak
http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/items/7655.php


ADP – uuteen ilmastosopimukseen tähtäävä työohjelma 
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 - Work Stream 1 -  2015 sopimuksen muoto ja elementit  
 - Work Stream 2 - ennen vuotta 2020 tapahtuvien      
        päästövähennysten kunnianhimon parantaminen  
 

• Työmenetelmät : konsultaatiot, pyöreän pöydän keskustelut, 
puheenjohtajien “special events”, puheenjohtajien paperit, 
lähetteet, työpajat, tekniset asiantuntijakokoukset 
 

• Puheenjohtajien osapuolten lähetteistä kokoama ns. ”landscape of 
elements”-paperi neuvotteluiden pohjana kesäkuussa 2014 
Bonnissa.  
 

• Puheenjohtajien uudet dokumentit (heinäkuu 2014)1 pohjana 
lokakuun neuvottelukokoukselle 
• Draft decision on intended nationally determined contributions (INDCs) 
• Draft decision on enhanced pre-2020 climate action 
• Parties’ views and proposals on the elements for a draft negotiating text 

 
  

 

1 Saatavilla http://unfccc.int/meetings/bonn_oct_2014/session/8417.php 

http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/7drafttext.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/7drafttext.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/8drafttext.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/8drafttext.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/8drafttext.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2014/adp2/eng/6nonpap.pdf


Tavoite:  
 
• uuden sopimuksen elementit sekä ns. “upfront 

information” tietovaatimuksista sovitaan Limassa 
joulukuussa 2014 

 
• osapuolten kontribuutiot viimeistään maaliskuussa 

2015 
 
• neuvottelutekstin luonnos toukokuussa 2015 
 
• uusi sopimus Pariisissa joulukuussa 2015 
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EU:n lähete 14.10.2014 vuoden 2015 sopimuksen sisällöstä saatavilla: 
http://unfccc.int/bodies/awg/items/7398.php 
 
Sivuilla myös muiden maiden/maaryhmien lähetteitä 

http://unfccc.int/bodies/awg/items/7398.php
http://unfccc.int/bodies/awg/items/7398.php


Onko maankäyttösektori mukana uudessa 2015  
ilmastosopimuksessa? 

• Sektorin suuri merkitys: hiilinielut, päästölähteet, bioenergia, 
ruokaturva, sopeutuminen   

 
• Sisältävätkö kansalliset kontribuutiot maankäyttösektorin?  
 
• Mitä maankäyttösektorilla tarkoitetaan: sisältääkö nykyisen ns. 

LULUCF sektorin, vai onko maatalous (Agriculture) myös mukana,  vai 
ovatko nämä yhdessä (AFOLU)?  Entä REDD+? 

 
• Miten maankäyttösektori lasketaan (accounting rules)? Miten 

teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden erilaiset valmiudet 
huomioidaan (raportointi ja laskenta)? 

 
• Mikä on markkinamekanismien (CDM, NMM, FVA) tai ei-

markkinapohjaisten lähestymistapojen (kuten NAMA) rooli? 
… ym. 
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Esimerkkejä maankäyttöä koskevista 
aloitteista/ohjelmista ym.  UNFCCC-neuvotteluiden 
ulkopuolella  
• Varsova  joulukuu 2013 -  korkean tason ”High Level Panel on 

Land use and Forests ” 
 
• Global Landscape Forum (http://www.landscapes.org) 

 

• REDD+  ohjelmia: REDD+ Partnership, Forest Carbon 
 Partnership Facility (FCPF), UN-REDD Programme  
 
• Maataloutta koskevia ohjelmia: Global Climate Change Alliance 

(GCCA), The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food 
Security and Climate Change (FACCEJPI), Mitigation of climate 
change in Agriculture (MICCA) 

 
• Epävirallinen LULUCF dialogi neuvottelijoille (Australia, Islanti, 

Meksiko, Suomi (23-25.9. 2014) 
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Edessä olevia haasteita mm.. 

• Nykyinen päästövähennysten kunnianhimon taso ei riittävä 
 
• Kansallisten kontribuutioiden sisältö ja aikataulu 
 
• UNFCCCn ulkopuolisten tukevien prosessien hyödyntäminen  

 
• Hillinnän lisäksi sopeutuminen ja toimeenpanon tuki 

(rahoitus, teknologian siirto, valmiuksien parantaminen) 
tärkeitä kysymyksiä 
 

• Lisäksi muita kysymyksiä, kuten  esim. ”equity” ja ”loss & 
damage” erityisesti kehittyville maille tärkeitä kysymyksiä 

 
Lisätietoa ja ajankohtaisia kirjoituksia neuvotteluista YM:n 
blogista: http://www.ym.fi/ilmastosopimus2015 
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http://www.ym.fi/ilmastosopimus2015
http://www.ym.fi/ilmastosopimus2015
http://www.ym.fi/ilmastosopimus2015


Kiitos! 


