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Pariisin ilmastosopimus

• 194 osapuolta

• Kaikki sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta

• Yhteinen tavoite < 2⁰C  → 1,5⁰C (Art. 2.1.a)

• Rahoitusvirrat → vähähiiliseen & resilienttiin

kehitykseen (Art. 2.1.c) 

• Ihmisen aiheuttamat päästöt ≈ poistumat vuosisadan

jälkipuoliskolla ≈> 2050 (Art. 4.1)

• Kaikille yhteiset toimeenpanosäännöt

• 5-vuotistarkastelut (Global Stocktake 2023)

• Päästövähennyssitoumusten päivitys

YK:n ilmastopuitesopimus 1992

Pariisin sopimus 2015
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Glasgow’n ilmastokokous 2021 (COP26)
onnistui odotuksia paremmin

• 1,5 asteen tavoitteen vahvistaminen, osapuolten päästövähennystavoitteiden päivittäminen 

2022 loppuun mennessä, mitigaatiotyöohjelman kehittäminen

• Hiilen alasajo (phase-down) ja fossiilisten tuista luopuminen

• Pariisin sopimuksen säännöt viimeisteltiin (Art 6/kansainväliset markkinamekanismit)

• Sopeutumisrahoituksen tuplaaminen 2019 - > 2025

• USD 100 mrd rahoituslupausta koskeva tiekartta

• Sopeutumistavoitetta koskevan työn käynnistäminen

• Mutta – kehitysmaille ilmastotuhoja (vahingot ja menetykset) koskevat päätökset (Glasgow 

Dialogue) olivat pettymys
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… Glasgow’n jälkeen…

• Geopoliittinen tilanne vaikeutunut huomattavasti (ml energiakriisi)

• Koronapandemia ei vielä ohi

• G20 yritykset peruuttaa Glasgow’n sitoumuksista

• Kehitysmaiden näkemykset Glasgow Climate Pactin ’epätasapainosta’

…

• 29 päivitettyä kansallista päästövähennyssitoumusta (NDC) COP26 jälkeen, mutta vähän 

vaikutusta kokonaiskunnianhimoon

• EU:n 55-valmiuspaketin neuvottelut loppusuoralla

• USA:n Inflation Reduction Act

• Glasgow’n aloitteiden toimeenpano etenee 
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Yleistä COP27-kokouksen 
kulusta ja tunnelmista

• Suurin COP koskaan (yli 40.000 

osallistujaa); myös yksi pisimpään 

jatkuneita COP-kokouksia 

• Egyptin ihmisoikeustilanne ja 

kansalaisjärjestöjen edustajien ongelmat 

kokouksessa 

• Lukuisat logistiset ongelmat

• Puheenjohtajan työssä toivomisen varaa

• Lopputulema Suomelle ja EU:lle pettymys
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Ilmastotuhot (vahingot ja 
menetykset)

• Vahinkoja ja menetyksiä 

(ilmastonmuutoksen tuhoja) korvaavan 

uuden rahaston perustamisesta sopu

• Kohdentuu erityisesti haavoittuvimpiin 

maihin

• Rahoittajien ja rahoituslähteiden 

laajentaminen perinteisestä

• Työ yksityiskohdista käyntiin

• Sopu teknistä apua tarjoavan Santiago 

verkoston käynnistämisestä
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1,5 asteen tavoite ja 
muuta yleispäätöksestä

• Glasgow’n päätöksistä ei edistytty – jossain 

vaiheessa näytti jopa siltä, että 

lopputulemana Glasgow’n kirjausten 

heikennys

• Sitoumus 1,5 asteen tavoitteeseen säilyi, 

mutta ei ’peaking before 2025’

• EU:n (ja joidenkin muiden, yht. yli 80 

maata) pyrkimys sisällyttää kaikkien 

fossiilisten polttoaineiden käytöstä 

luopuminen ei mennyt läpi

• Uusiutuvan energian kirjaus, mutta myös 

’low emission energy’ lisääminen
30.11.2022 7



Päästövähennysten 
työohjelma (Mitigation
work programme)

• Sopu työohjelmasta ja sen 

modaliteeteista 2026 asti (jolloin 

päätös mahd. jatkosta)

• Tarkemmasta sisällöstä/teemoista ei 

vielä selkeää sopua

• Kirjaus siitä että tätä kautta ei uusia 

tavoitteita; ei viittausta suuriin 

talouksiin/päästäjiin

• Löyhä linkki vuotuiseen ministeritason 

pyöreän pöydän keskusteluun 
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Rahoitus ja sopeutuminen

• EU ei saanut tukea esitykselleen kaikkien 

rahavirtojen uudelleensuuntaamisesta 

(Pariisin sopimuksen artikla 2.1c)

• Keskustelu 2025 jälkeisestä 

rahoitustavoitteesta etenee

• Nykyinen USD 100 mrd. vuotuinen 

rahoitustavoite yhä saavuttamatta

• Sopeutumisen globaali tavoite: työ jatkuu 

ensi vuoteen; sopeutumisrahoituksen 

kaksinkertaistamisesta pysyvän 

rahoituskomitean jatkotyötä

• Sopeutumisrahastolle (USD 230 M)
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Muuta keskeistä

• Climate Implementation Summit: 120 

valtionjohtajaa paikalla 7.-8.11.

• Pariisin sopimuksen viisivuotistarkastelu 

Global Stocktake etenee teknisestä 

vaiheesta poliittiseen -> COP28

• Markkinamekanismisääntöjen 

työstäminen jatkuu

• Gender-työohjelman puolivälin 

tarkastelusta vaikeuksien kautta sovinto

• Maatalouden Koronivia-työ etenee
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Uusia aloitteita ja 
yhteistyötä

• USA:n aloite nollapäästöisestä hallinnosta 

• Metsäkadon pysäyttämisen jatkotyö

• Egyptin AWARe-vesialoite

• Glasgow’n aloitteiden seuranta: esim. 

metaanisitoumuksen seuranta ja maiden 

toimeenpano-ohjelmat (50 maata 150:stä 

tehnyt, ml. Suomi)

• Uudet Just Energy Transition Partnership

(JETP) kumppanuudet (Indonesia sovittu; 

Vietnam, Senegal, Intia työn alla)
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