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Kirjallinen kysymys YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteista  
 
Kaikkien Pohjoismaiden hallitukset työskentelevät YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden parissa – kukin omalla tavallaan. Myös Pohjoismaiden neuvosto 
käsittelee työssään kestävän kehityksen tavoitteita. Olisi hyvä selvittää, voisimmeko 
oppia toisiltamme uutta ja voisiko tiiviimpi yhteistyö tuoda joillakin alueilla 
synergiaetuja. Siksi olisi hyvä saada katsaus kunkin maan työstä tavoitteiden 
saavuttamiseksi:  
 
 

 Mitä Pohjoismaiden hallitukset tekevät toteuttaakseen YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet ja ilmastotavoitteet?  

 
 Onko tavoitteiden saavuttaminen hallitusten kaikkien ministereiden 

vastuulla? 
 

 Onko koordinointivastuuta kantamaan nimetty erityinen ministeri, työryhmä 
tai valiokunta? 

 
 Mitataanko tavoitteiden saavuttamisen edistymistä vuosittain? 

 
 Kuinka hallitukset velvoittavat yksittäiset valiokunnat ja parlamentaariset 

komiteat seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastotavoitteita? 
 

 Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat konkreettiseen 
lainsäädäntötyöhön? 

 

 
Maiden vastaukset kirjalliseen kysymykseen (E20/2019)  



 

Tanska 
 
Lyhyesti Tanskan tavoitteista ja ilmastovelvoitteiden täyttämiseen tähtäävän työn 
tilanteesta  
Siitä lähtien, kun Tanska liittyi YK:n ilmastosopimukseen vuonna 1994, se on ollut 
velvollinen vähentämään ihmisen aikaansaaman globaalin ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia. Vuodesta 2015 lähtien Pariisin ilmastosopimus on antanut puitteet tälle 
työlle. Pariisin sopimuksella osapuolet ovat allekirjoittaneet tavoitteen, jonka mukaan 
maapallon keskilämpötilan nousu pidetään selvästi alle kahdessa asteessa 
suhteessa esiteolliseen aikaan ja lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 
asteeseen.   
 
Kansalliset tavoitteet  
Vuoden 2018 energiasopimuksella kaikki (silloiset) kansankäräjien puolueet ovat 
sopineet tavoitteesta, jonka mukaan Tanska saavuttaa ilmastoneutraaliuden 
viimeistään vuonna 2050. Lisäksi hallitus on sopinut uudesta ilmastolaista, jossa 
kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetetaan kasvihuonekaasujen vähentäminen 70 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta ja jossa vahvistetaan 
ilmastotoimien puitteet tuleviksi vuosiksi. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus laatii 
tänä vuonna ilmastoa koskevat toimintasuunnitelmat, joihin sisältyvät mm. 
sektorikohtaiset strategiat ja toimet, jotka koskevat kansalaisten, elinkeinoelämän ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistamista. Hallitus on päättänyt perustaa elinkeinoelämän 
sektoreille ilmastokumppanuuksia ja antaa sektoreille tehtäväksi laatia omat 
aikataulunsa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Vihreän 
ajattelun varmistamiseksi kaikessa hallituksen politiikassa hallitus on perustanut 
uuden vihreää murrosta käsittelevän valiokunnan.  
 

EU:n tavoitekehys  
Tanska on yhdessä muiden EU-maiden kanssa ilmoittanut Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Hallitus 
haluaa kuitenkin pyrkiä nostamaan EU:n vuoden 2030 vähennystavoitetta ja tukea 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden nostamista vähintään 55 prosenttiin. Tanska 
pyrkii samalla toteuttamaan tarkistetut 2030-tavoitteet mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. EU:n vähennystoimet vuoteen 2030 mennessä ja Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden tukeminen on jaettu päästökauppasektoreiden ja 



päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden kesken. Edelliset ovat velvollisia 
vähentämään päästöjään 43 prosenttia ja jälkimmäiset 30 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2005 tasosta. Tanskan kasvihuonekaasujen vähennystavoite on 
päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta. 
Tavoitteen mukana seuraa vähennysvelvoite vuosille 2021–2030. Se tarkoittaa 
Tanskalle sallittujen päästöjen vuosittaista enimmäismäärää kaudelle 2021–2030, 
mikä määritellään koko kauden kumuloituneena vajeena. Euroopan komissiolta 
odotetaan sallittujen päästömäärien vahvistamista yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa vuoden 2020 kuluessa.  
 

Päästökauppasektori ja päästökaupan ulkopuolinen sektori 

Päästökauppasektori 

Päästökauppasektoriin sisältyvät sähköntuotanto, suurin osa kaukolämmöntuotannosta, suuret 
teollisuuslaitokset, öljyntuotanto ja EU-maiden välinen lentoliikenne sekä EU:sta lähtevä lentoliikenne 
vuodesta 2023 alkaen. EU:n tasolla päästöjä säädellään EU:n CO2-päästökiintiökaupalla. 
Kiintiökauppajärjestelmässä kasvihuonekaasupäästöille asetetaan EU:n yhteinen maksimipäästömäärä, 
jonka perusteella CO2-päästöjen hinta määritellään markkinamekanismin avulla. Järjestelmän piirissä olevat 
laitokset ja yritykset hankkivat CO2-päästöoikeuksia ostamalla kiintiöitä. 

 

Päästökaupan ulkopuolinen sektori 

Päästökaupan ulkopuoliseen sektoriin sisältyvät maatalouden, maakuljetusten, sisävesiliikenteen, 
asuntojen, kaupan ja palveluiden päästöt sekä F-kaasut ja jätteet. Päästökaupan ulkopuolisella sektorilla 
päästöosuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken kansallisiksi tavoitteiksi. 

 
 
Onko tavoitteiden saavuttaminen hallituksen kaikkien ministereiden vastuulla?  
Liitteessä 1 on selostettu osatavoitteita koskevan toimivallan jakautuminen.  
 
Onko koordinointivastuuta kantamaan nimetty erityinen ministeri, työryhmä tai 
valiokunta?  
Valtiovarainministeriöllä on vastuu kestävyystavoitteiden seurannan koordinoinnista.  
Ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusministeriöllä on vastuu poliittisesti päätettyjen 
tavoitteiden toimeenpanosta ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusalueella.  
 
Mitataanko tavoitteiden saavuttamisen edistymistä vuosittain?  
Tanskan tilastokeskuksen (Danmarks Statistik) selvitys osatavoitteiden 
saavuttamisesta on osoitteessa https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg.   
 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg


Lisäksi edellisen hallituksen YK:n kestävyystavoitteita koskevaan 
toimintasuunnitelmaan (2017) sisältyy vuosittainen seuranta, ks. 
https://www.fm.dk/publikatio-ner/2018/fremdriftsrapport-verdensmaalene  
 
Kuinka hallitukset velvoittavat yksittäiset valiokunnat ja parlamentaariset komiteat 
seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastotavoitteita?  
Tanskan kansankäräjät on perustanut puoluerajat ylittävän verkoston ja 
talousvaliokunta kestävyystavoitteiden työryhmän.  
 
Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat konkreettiseen 
lainsäädäntötyöhön?  
Lakiehdotuksia ja muita toimia on tarvittavassa määrin arvioitava suhteessa 
kestävyystavoitteisiin, mikäli niiden vaikutusten katsotaan olevan oleellisia ja 
merkittäviä. Lisäksi Tanskan valtiontilintarkastajat ovat ryhtyneet tarkastamaan YK:n 
kestävyystavoitteiden toimeenpanoa ja seurantaa ministeriöissä. Loppuraportin 
odotetaan valmistuvan syyskuussa 2020. 
  

https://www.fm.dk/publikatio-ner/2018/fremdriftsrapport-verdensmaalene


Suomi 
 
Pariisin ilmastosopimus 
Pariisin sopimuksessa vuodelta 2015 on sovittu, että päästöjen ja nielujen tasapaino 
tulee saavuttaa globaalisti vuoden 2050 jälkeen. Lisäksi Pariisin sopimuksen 
tavoitteena on rajoittaa globaali lämpeneminen kahteen asteeseen ja pyrkiä 
pitämään lämpötilan nousu puolessatoista asteessa. Sopimuksen ratifioineet maat 
ovat maakohtaisilla toimilla sitoutuneet työskentelemään tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut vähentämään päästöjään vähintään 40 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tämä EU:n tavoite on 
sittemmin määritelty EU-lainsäädännössä velvoitteilla, jotka koskevat 
päästökauppasektoria ja päästökaupan ulkopuolisia sektoreita. Näiden velvoitteiden 
mukaan Suomi joutuu vähentämään päästöjään 39 % vuoteen 2030 mennessä 
verrattuna vuoteen 2005 päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla.  
 
Suomessa koko hallitus on vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi valmistellaan energia- ja ilmastostrategioita sekä ilmastolakiin 
perustuvia ilmastopoliittisia suunnitelmia. Hallitus hyväksyy nämä välineet ja antaa 
ne tiedoksi eduskunnalle. Hallituksen ilmastopolitiikan koordinointia hoitaa 
ministerityöryhmä, jota johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ryhmä 
on vastuussa hallituksen ilmastopoliittisten tavoitteiden seurannasta. 
Ministerityöryhmään osallistuvat ministerit, jotka käytännössä vastaavat hallituksen 
ilmastopolitiikan toteuttamisesta.  
 
Hallitus raportoi vuosittain eduskunnalle päästöjen kehittymisestä suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin. Raportointi tehdään ilmastolaissa asetettujen vaatimusten 
mukaan ilmastovuosikertomuksella. Suomi raportoi lisäksi säännöllisesti 
päästökehityksestä sekä YK:lle että EU:lle raportointivaatimusten mukaan.   
 
 
Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet 
Suomi on sitoutunut toteuttamaan Agenda 2030:n tavoitteet kokonaisuudessaan 
vuoden 2030 loppuun mennessä. Agenda 2030:n kansallinen toteutus perustuu 
olemassa oleviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin kehyksiin sekä Suomea sitoviin 
kansainvälisiin ja kansallisiin sopimuksiin ja strategioihin. 
 



Hallitus on päävastuussa Agenda 2030 toimeenpanosta. Työtä koordinoi 
valtioneuvoston kanslia. Keväällä 2020 hallitus antaa eduskunnalle selonteon 
toimista, jotka on tarkoitus toteuttaa kestävän kehityksen edistämiseksi nykyisellä 
hallituskaudella (2019–2023). Selonteossa hallitus esittää analyysin toimistaan 
kaikkien 17 kestävyystavoitteen suhteen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käsittelee 
hallituksen SDG-selonteon. 
 
Eduskunnalle annettavan selonteon lisäksi hallitus laatii keväällä 2020 raportin YK:lle 
Suomessa tehtävästä kestävyystavoitteita koskevasta työstä. Raportti (Voluntary 
National Review) on vapaaehtoinen. Valtioneuvoston kanslia on vastuussa raportista, 
mutta se laaditaan yhteistyössä kaikkien ministeriöiden, erilaisten järjestöjen, 
yritysten ja kuntien kanssa. Tavoitteena on selvittää indikaattoreiden avulla, kuinka 
kestävyystavoitteiden toteuttaminen on edistynyt neljän viime vuoden aikana. Suomi 
antoi ensimmäisen raporttinsa vuonna 2016 ja on sitoutunut raportoimaan joka 
neljäs vuosi. Lisäksi hallituksen on tarkoitus laatia nykyisellä hallituskaudella pitkän 
aikavälin suunnitelma siitä, kuinka Suomi saavuttaa kestävyystavoitteet viimeistään 
vuonna 2030. Suunnittelutyö aloitetaan syksyllä 2020. 
 
Vaikka hallitus on päävastuussa SDG-työstä, tavoitteita ei saavuteta ilman laajaa 
kansalaisten tukea. Pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta on tärkeä 
foorumi, jolla koordinoidaan eri eturyhmien näkemyksiä kestävän kehityksen eteen 
tehtävässä työssä. Toimikunnan jäseniä ovat kansanedustajien lisäksi mm. 
ministeriöiden, elinkeinoelämän, ammattijärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen 
edustajat. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli kokoaa eri tutkijat yhteen ja toimii 
SDG-työn kannustajana. Nuoret osallistuvat työhön erillisen Agenda 2030-ryhmän 
kautta.   
  



Islanti 
 
Mitä Pohjoismaiden hallitukset tekevät toteuttaakseen YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet ja ilmastotavoitteet?  
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Islanti tekee järjestelmällistä työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
parissa ja pyrkii niiden täytäntöönpanoon ennen vuotta 2030.  
Valtioneuvoston kanslian projektiryhmä on työskennellyt YK:n 
kestävyystavoitteiden täytäntöönpanon parissa vuodesta 2017. Työtä johtaa 
pääministerin kanslia läheisessä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa, joka hoitaa 
projektiryhmän varapuheenjohtajuutta ja huolehtii mm. viestinnästä ja 
kehitysyhteistyöstä. Projektiryhmä koostuu kaikkien ministeriöiden edustajista, ja siinä 
ovat mukana myös Islannin tilastoviranomainen ja kuntien yhteistyöelin (Samband 
íslenskra sveitarfélaga). YK-yhdistyksellä ja kestävyystavoitteiden nuorten neuvostolla 
on tarkkailijan asema ryhmässä. Projektiryhmä on myös perustanut YK:n 
kestävyystavoitteiden nuorten neuvoston ja tehnyt läheistä yhteistyötä monien 
toimijoiden kanssa, joita ovat mm. kansanterveysviranomainen, Islannin yliopisto, 
Festa (sosiaalisen vastuun keskus) ja Almannaheill (kolmannen sektorin 
kansalaisjärjestö). 
 
Ilmastotavoitteet 
Hallitus on julkaissut ilmastotavoitteiden toteuttamisesta syksyllä 2018 ensimmäisen 
Pariisin sopimuksen toimeenpanoon liittyvän toimintasuunnitelman, jossa kuvataan 
kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävät toimet. Tällä hetkellä 
ilmastotoimintasuunnitelmaa päivitetään muun muassa lisäämällä siihen uusia toimia 
ja tiukentamalla aikaisempia. Koska liikennesektori on erityisen haastava Islannissa, 
uudessa suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen päästöjen 
vähentämiseen. 
 
Onko tavoitteiden saavuttaminen hallitusten kaikkien ministereiden vastuulla? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
YK:n kestävyystavoitteita käsittelevässä projektiryhmässä on edustajia kaikista 
ministeriöistä.  
 



Ilmastotavoitteet 
Islannin hallitus kantaa kokonaisvastuun ilmastotavoitteista, mutta koordinointi ja 
muiden sektoreiden kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu ympäristö- ja 
luonnonvarasektorin ministerille.  
  
Onko koordinointivastuuta kantamaan nimetty erityinen ministeri, työryhmä tai 
valiokunta? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Koordinointia johtaa pääministerin kanslia tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön 
kanssa, joka toimii projektiryhmän varapuheenjohtajana ja hoitaa muun muassa 
viestintää ja kehitysyhteistyötä. Projektiryhmä koostuu kaikkien ministeriöiden 
edustajista, ja siinä ovat mukana myös Islannin tilastoviranomainen ja kuntien 
yhteistyöelin (Samband íslenskra sveitarfélaga). YK-yhdistyksellä ja 
kestävyystavoitteiden nuorten neuvostolla on tarkkailijan asema ryhmässä. 
 
Ilmastotavoitteet 
Koordinointivastuu kuuluu ympäristö- ja luonnonvaraministerille, mutta muiden 
sektoreiden sitouttamista varten on asetettu ministeriöiden välinen ohjausryhmä, joka 
on vastuussa koordinoinnista ja yhteistyöstä kyseisten sektoreiden kanssa. 
Ohjausryhmän puheenjohtaja tulee ympäristö- ja luonnonvaraministeriöstä ja muut 
edustajat muista ministeriöistä, joiden vastuulla ovat eri alueet, kuten liikenne, 
energia, kalastus, maatalous jne. Kuntien yhteistyöelin on myös edustettuna 
ohjausryhmässä.  
 
Mitataanko tavoitteiden saavuttamisen edistymistä vuosittain? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Islannin tilastoviranomainen tilastoi Islannin tuloksia YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteissa. Dataa kerätään YK:n tavoitteille määrittelemien indikaattoreiden mukaan, 
ja tilastoviranomainen avasi hiljattain islannin- ja englanninkielisen verkkosivuston, 
jossa tavoitetilastointi tehdään brittiläisen esikuvan mukaan. Näin Islannin tilanne 
jokaisen tavoitteen suhteen on suuren yleisön saatavilla, ja tavoitteena on päivittää 
sivustoa mahdollisimman usein.  
 
 



Ilmastotavoitteet 
Ympäristöhallituksella on vastuu ilmastokirjanpidon kokoamisesta ja tietojen 
vuosittaisesta raportoinnista UNFCCC:lle. Samaan aikaan julkistetaan Islannin 
tilannetta koskevat tiedot. Ympäristöhallituksen julkistamien lukujen pohjalta 
arvioidaan ilmastotavoitteiden saavuttamisen edistymistä.  
 
Kuinka hallitukset velvoittavat yksittäiset valiokunnat ja parlamentaariset komiteat 
seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastotavoitteita? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
YK: kestävän kehityksen tavoitteita ei ole suunnitelmallisesti vielä käsitelty parlamentin 
valiokunnissa eikä niillä ole välitöntä vaikutusta lainsäädäntöön. Asia on kuitenkin 
kohenemassa; ensimmäinen vaihe on lisätä yhteistyötä toimeenpanevan ja 
lainsäädäntövallan välillä yhdessä projektiryhmän kanssa.  
 
Ilmastotavoitteet 
Yksittäisillä valiokunnilla ja parlamentaarisilla komiteoilla ei ole muodollisia 
ilmastotavoitteisiin liittyviä velvollisuuksia. Kaikki lakiehdotukset, jotka jollakin tavoin 
käsittelevät ilmastokysymyksiä, tulevat yleiskäräjien ympäristö- ja liikennevaliokunnan 
käsiteltäviksi. Islannin ilmastotavoitteet nykyisellä Kioton pöytäkirjan kaudella 
täytetään kahdenkeskisellä sopimuksella Islannin hallituksen ja EU:n välillä. Islannin 
parlamentti (Altinget) on vahvistanut sopimuksen. 
 
Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat konkreettiseen 
lainsäädäntötyöhön? 
Projektiryhmä pyrkii integroimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet hallituksen 
politiikkaan ja strategiatyöhön. Tämä toteutuu pääasiassa siten, että kaikki 
hallituksen budjetissa olevat tavoitteet on kytketty YK:n kestävyystavoitteisiin.  
  



Norja 
 
Mitä Pohjoismaiden hallitukset tekevät toteuttaakseen YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet ja ilmastotavoitteet?  
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Kestävän kehityksen tavoitteet on hyväksytty hallituksen ohjelmassa nimeltä 
Granavolden. Tavoitteiden seuranta on jaettu ministeriöiden kesken. Yhteenveto 
seurannasta ja vastuunjaosta on osoitteessa regjeringen.no. Ministeriöt raportoivat 
edistymisestä valtionbudjetin ja vastuuministeriöiden budjettiehdotusten avulla. Norja 
raportoi YK:lle sekä kansallisen että kansainvälisen tilanteen edistymisestä. 
Asiantuntija-arvioiden mukaan Norja on edistynyt hyvin monien kansallisten 
tavoitteiden saavuttamisessa.  
 
Ilmastotavoitteet 
Norjassa tuli voimaan vuonna 2017 uusi ilmastolaki, jonka tavoitteena on toteuttaa 
Norjan ilmastotavoitteet osana siirtymistä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan vuonna 
2050. Ilmastolaissa säädetään vuosien 2030 ja 2050 ilmastotavoitteista. 
 
Vuoden 2030 tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja vähintään 40 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta. Norja ja Islanti ovat hiljattain tehneet EU:n kanssa 
sopimuksen yhteisestä päästövähennystavoitteesta vuodelle 2030.  
 
Norjan tavoite on olla vähäpäästöinen yhteiskunta vuonna 2050. Lisäksi tavoitteena 
on päästöjen vähentäminen 80:stä 95:een prosenttiin verrattuna vuoteen 1990. 
Tavoitteiden saavuttamista arvioitaessa on otettava huomioon Norjan 
päästökauppaan osallistumisen vaikutus. Norjan vähäpäästöstrategiassa hallitus 
ilmoitti, että se aikoo kiristää vuoden 2050 ilmastotavoitteita ja vähentää päästöjä 
90–95 prosentilla verrattuna vuoteen 1990.  
 
Laki myös velvoittaa hallituksen raportoimaan suurkäräjille vuosittain muun muassa 
siitä, kuinka Norja voi toteuttaa lain päätavoitteen, joka koskee 
kasvihuonekaasupäästöjen muutosta ja kulloisenkin budjetin vaikutusta päästöjen 
vaikutukseen.  
 



Tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinot Norjassa ovat päästöverot 
ja osallistuminen EU:n päästökauppajärjestelmään. Yli 80 prosenttia Norjan 
päästöistä kuuluu maksujärjestelmän piiriin joko päästökiintiövelvoitteen tai verojen 
kautta. Norja kuuluu maihin, joissa fossiilista energiaa verotetaan eniten. Päästöjen 
vähentämiseen käytetään niiden hinnoittelun lisäksi sääntelyä, standardeja ja tukia. 
 
Lisätietoa Norjan raportoinnista YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norways-seventh-national-communication-
under-the-framework-convention-on-climate-change/id2598847/ 
 
Onko tavoitteiden saavuttaminen hallitusten kaikkien ministereiden vastuulla? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Tavoitteet on jaettu ministereiden ja ministeriöiden kesken. Vuonna 2020 12:lla 
ministeriöllä 15:stä on koordinointivastuu yhdestä tai useammasta 
kestävyystavoitteesta. Ilmasto- ja ympäristöministeriöllä on koordinointivastuu 
tavoitteista 6, 12, 13 ja 15.   
 
Ilmastotavoitteet 
Hallitus on kokonaisvastuussa ilmastotavoitteiden toteutumisesta. Kirjaamalla 
tavoitteet ilmastolakiin myös tulevat hallitukset voidaan sitoa vuoden 2030 ja 2050 
tavoitteisiin. 
 
Onko koordinointivastuuta kantamaan nimetty erityinen ministeri, työryhmä tai 
valiokunta? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Ulkoministeriö on vastuussa kansainvälisen työn koordinoinnista, johon kuuluu myös 
osallistuminen HLPF:ään. Valtiovarainministeriöllä on ollut vuoteen 2020 asti vastuu 
kansallisen työn koordinoinnista. Vuodesta 2020 alkaen kansallinen koordinointi on 
siirretty kuntaministerille. Ulkoministeriö ja valtiovarainministeriö ovat yhdessä 
johtaneet ministeriöiden välistä foorumia, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.  
 
Ilmastotavoitteet 
Ilmasto- ja ympäristöministerillä on ilmastopolitiikan koordinointivastuu sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti.  



 
Mitataanko tavoitteiden saavuttamisen edistymistä vuosittain? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Tähän käytetään valtionbudjetin avulla tehtävää raportointia ja vastuuministeriöiden 
budjettiehdotuksia. Lisäksi ministeriöt käyttävät raportointiin One Year Closeria, joka 
on raportti ECOSOCin HLPF:lle. Parin viime vuoden aikana raporteissa on ollut 
enemmän tilastoja ja kestävyysindikaattoreihin liittyvää tietoa. Norjan 
tilastokeskuksella ja sen alaisilla virastoilla, kuten ympäristöhallituksella, on 
keskeisempi rooli kansallisessa ja kansainvälisessä indikaattoreihin liittyvässä 
raportoinnissa.  
 
Ilmastotavoitteet 
Hallitus raportoi vuosittain suurkäräjille siitä, kuinka lakisääteisten ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen edistyy budjettiehdotuksissa. Muilta osin ks. ilmastosopimuksen teksti 
kysymyksessä 1. Lisäksi Norja raportoi vuosittain päästötiedot YK:n ilmastopaneelille 
ja joka toinen vuosi edistymisestä Kioton pöytäkirjan tavoitteissa.    
 
Kuinka hallitukset velvoittavat yksittäiset valiokunnat ja parlamentaariset komiteat 
seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastotavoitteita? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Norjan kansallista budjettia 2017 koskevassa ilmoituksessa (Meld. St. 1 (2016–2017)) 
on selvitetty hallituksen työtä ja suunnitelmia kestävyystavoitteiden toteuttamiseksi 
Norjassa. Tämän käytännön mukaan hallitus on raportoinut vuosittain suurkäräjille 
kansallisen budjetin kautta. Valtiovarainministeriö koordinoi raportointia ministeriöiden 
puolesta.  
 
Ilmastotavoitteet 
Ilmastotavoitteet ovat olleet osa suurkäräjien työtä aina siitä lähtien kun 
ensimmäisistä tavoitteista päätettiin 1980-luvun lopulla. Suurkäräjät on käsitellyt 
Pariisin ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan vähennysvelvoitteita (2008 –2012 ja 
vastaavasti 2013 –2020) ratifikaatioehdotuksilla; samoin toimittiin Pariisin 
ilmastosopimuksen kohdalla. Suurkäräjille annetun ilmoituksen käsittelyn yhteydessä 
vuonna 2015 (Meld. St. 13 (2014–2015)) sitouduttiin vähintään 40 prosentin 
päästövähennystavoitteeseen vuonna 2030 vuoden 1990 tasosta. Ilmastolaki, johon 



ilmastotavoitteet on kirjattu (Prop. 77 L (2016-17)), on kuvattu toisessa 
kysymyksessä. Norjan Pariisin sopimuksen mukaiset tavoitteet sisältyvät useisiin 
suurkäräjien käsittelemiin asiakirjoihin:  
 
Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk 
samarbeid ja Prop. 94 S (2018-2019) Samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komitéen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles 
oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030. Norjan pyrkimys vahvistaa 2030-
tavoitteita Pariisin sopimuksen mukaan on sisällytetty muun muassa korjattuun 
valtionbudjettiin vuosille 2018 ja 2019. Norjan ilmastotavoitteet annetaan suurkäräjille 
myös vuosittaisissa budjettiehdotuksissa. 

Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat konkreettiseen 
lainsäädäntötyöhön? 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu prosesseihin, strategiatyöhön ja politiikan 
kehittämiseen sekä ministeriöiden alaisten virastojen kanssa käytäviin 
ohjauskeskusteluihin. Lisäksi suurkäräjille annettavissa ilmoituksissa viitataan 
kestävyystavoitteisiin. 
 
Ilmastotavoitteet 
Pariisin sopimuksen lämpötilatavoite on tärkeän Norjan ilmastotavoitteiden 
arvioinnissa. Lakisääteinen ilmastotavoite vuodelle 2050 ja vähäpäästöisen 
yhteiskunnan määritelmä liittyvät konkreettisesti Pariisin sopimuksen 
lämpötilatavoitteeseen. Laista käy ilmi, että vähäpäästöinen yhteiskunta on sellainen 
yhteiskunta, jossa päästöjä vähennetään parhaan tieteellisen tiedon, globaalien ja 
kansallisten olosuhteiden perusteella torjumaan keskilämpötilan haitallista nousua 
Pariisin sopimuksen lämpenemistavoitteiden mukaan. Tässä on yksi esimerkki siitä, 
miten lämpötilatavoitteella on ollut välitön vaikutus ilmastotavoitteen säätämiseen 
lakiteitse. Muilta osin lämpenemistavoite otetaan huomioon ilmastopolitiikan 
kehittämisessä.  
 
  



Ruotsi 
 
Mitä Pohjoismaiden hallitukset tekevät toteuttaakseen YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet ja ilmastotavoitteet?  
 
Agenda 2030 ja YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet 
Ruotsin hallitus tekee työtä monella rintamalla Agenda 2030:n ja 
kestävyystavoitteiden parissa. Lähtökohtana on, että kestävän kehityksen tavoitteet 
tulee sisällyttää tavanomaisiin prosesseihin (ks. kysymys jäljempänä). Tämä 
tarkoittaa, että myös kansallisilla viranomaisilla on vastuu panna Agenda 2030 
täytäntöön omilla ydinalueillaan. Yhteistyön vahvistamiseksi viranomaiset ovat 
perustaneet pääjohtajatasolla verkoston Svenska myndigheter i samverkan för 
Agenda 2030 (Ruotsin viranomaiset yhteistyössä Agenda 2030 puolesta).  
 
Kaudella 2016–2019 Ruotsin hallitus asetti riippumattoman tutkimuskomitean, nk. 
Agenda 2030 -valtuuskunnan, jonka jäseninä on 11 asiantuntijaa valtion, kunnan ja 
yksityisen sektorin piiristä. Komitea jätti loppumietintönsä maaliskuussa 2019.  
 
Ruotsin hallitus aikoo jättää valtiopäiville ennen kesää 2020 ehdotuksen, joka 
sisältää suuntaviivat tulevalle Agenda 2030 -työlle. 
 
Pariisin ilmastosopimus 
Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt ilmastopoliittisen kehyksen, johon Ruotsin Pariisin 
sopimuksen toimeenpano perustuu. Kehyksessä on kolme osaa: ilmastolaki, 
ilmastotavoite ja ilmastopoliittinen neuvosto.  
 
Ruotsin aikaan sidottujen pitkän aikavälin päästötavoitteiden mukaan Ruotsilla ei ole 
lainkaan kasvuhuonekaasujen nettopäästöjä vuoteen 2045 mennessä, minkä jälkeen 
Ruotsin tulee olla päästöiltään negatiivinen. Lisäksi on asetettu välitavoitteita 
päästöille, jotka sisältyvät EU:n taakanjakoasetukseen (ESR) ja kotimaanliikenteen 
kuljetuksille lukuun ottamatta kotimaanlentoja. Näiden tavoitteiden varmistamiseksi 
ilmastopoliittisen neuvoston tulee tarkastaa hallituksen politiikka kokonaisuudessaan 
ja antaa suosituksia.  
 
Ilmastolaki ohjaa hallituksen ilmastopoliittista työtä. Sen mukaan hallituksen tulee 
muun muassa antaa vuosittain ilmastoselonteko valtiopäiville. Lisäksi laissa 



säädetään, että hallituksen tulee jokaisten säännönmukaisten valtiopäivävaalien 
jälkeen (joka neljäs vuosi) antaa valtiopäiville ilmastopoliittinen toimintasuunnitelma. 
Ensimmäinen ilmastopoliittinen toimintasuunnitelma annettiin valtiopäiville 18. 
joulukuuta 2019. Selonteossa on annettu vaalikauden ilmastopoliittisen työn 
suuntaviivat.  
 
Onko tavoitteiden saavuttaminen hallitusten kaikkien ministereiden vastuulla? 
 
Agenda 2030 ja YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet 
Kyllä, kaikilla ministereillä on toimeenpanovastuu omalla vastuualueellaan. 
 
Pariisin ilmastosopimus 
Valtiopäivien hyväksymät ilmastotavoitteet sitovat Ruotsin hallitusta. Se tarkoittaa, 
että kaikki asiaan liittyvät politiikan alueet ja ministerit vastaavat työstä 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki ministeriöt sekä hallituksen kaksi 
tukipuoluetta ovat osallistuneet hiljattain hyväksytyn ilmastopoliittisen 
toimintasuunnitelman laatimiseen. Toimintasuunnitelma kattaa monia politiikanaloja ja 
ulottuu koko vaalikaudelle. 
   
Onko koordinointivastuuta kantamaan nimetty erityinen ministeri, työryhmä tai 
valiokunta? 
 
Agenda 2030 ja YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet 
Kahdella ministerillä on erityisvastuu koordinoinnista. Kansallista koordinointia hoitaa 
ympäristö- ja ilmastoministeri Isabella Lövin ja kansainvälisestä koordinoinnista 
vastaa kehitysyhteistyöministeri Peter Eriksson. 
 
Pariisin ilmastosopimus 
Vaikka monet hallituksen ministerit ovat vastuussa oman sektorinsa 
päästövähennyksistä, Pariisin sopimuksen toimeenpanoa koordinoi ympäristö- ja 
ilmastoministeri Isabella Lövin. 
 
Mitataanko tavoitteiden saavuttamisen edistymistä vuosittain? 
 
Agenda 2030 ja YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet 



Ruotsin tilastokeskuksen (SCB) tehtävänä on koordinoida tilastoanalyysi siitä, kuinka 
Ruotsi toteuttaa kaikki Agenda 2030:n 17 kestävyystavoitetta ja 169 osatavoitetta. 
Analyysi perustuu yli 200 osatavoiteindikaattoriin.  
 
Pariisin ilmastosopimus 
Ruotsin luonnonsuojeluvirasto seuraa säännöllisesti Ruotsin päästöjä ja 
kasvihuonekaasujen sitomista. Lisäksi hallitus antaa vuosittain budjettiehdotuksen 
yhteydessä ilmastoselonteon valtiopäiville. Siinä kuvataan muun muassa päästöjen 
kehittymistä ja tärkeimpiä päätöksiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kyseisen 
vuoden aikana. 
 
Kuinka hallitukset velvoittavat yksittäiset valiokunnat ja parlamentaariset komiteat 
seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastotavoitteita? 
 
Agenda 2030 ja YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet 
Kuten aikaisemmin on mainittu, hallitus antaa ehdotuksen valtiopäiville ennen kesää. 
Muilta osin Agenda 2030 sisällytetään yksittäisiin politiikanaloihin ja se päätyy 
valtiopäivillä siitä vastuussa olevan valiokunnan käsiteltäväksi.  
 
Pariisin ilmastosopimus 
Ruotsin ilmastopoliittinen kehys tarkoittaa, että kaikki yhteiskunnan toimijat jokaisella 
yhteiskunnan tasolla joutuvat tekemään työtään ilmastopoliittisten tavoitteiden 
perusteella. 
 
Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat konkreettiseen 
lainsäädäntötyöhön? 
 
Agenda 2030 ja YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet 
Nykytilanteessa ei tiettävästi ole laadittu erillistä lainsäädäntöä, joka perustuisi Agenda 
2030:n tavoitteisiin.  
 
Agenda 2030:n 169 osatavoitteen analyysissä on havaittu, että Ruotsilla on 
valtiopäivien asettamia tavoitteita, jotka ovat Agenda 2030:n 169 osatavoitteen 
mukaisia. Koska näillä tavoitteilla on lainsäädäntöä ohjaava vaikutus, tämä tarkoittaa 
välillisesti, että ryhdytään Agenda 2030:n toimeenpanon kannalta tarpeellisiin 
lainsäädäntötoimiin. Esimerkkinä voidaan mainita edempänä mainittu ilmastolaki. Ei 
kuitenkaan ole analyysia siitä, kuinka laajasti työtä on jo tehty.  



 
Pariisin ilmastosopimus 
Kuten on todettu, Ruotsi on jo hyväksynyt ilmastolain, jossa säädetään hallituksen 
ilmastopoliittisen työn tavoitteista ja niiden toteuttamisesta. Laki tuli voimaan 
1. tammikuuta 2018. 
 
 



    

Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik  

Valtiovarainministeriö 

 

1 
 

Pohjoismaiden neuvosto 
Vastaanottaja Christian Juhl (EL) 
 
Nordens Hus 
Ved Stranden 18 
DK-1061 København K 
Tanska 
 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteista 

 
Grönlannin itsehallinto kiittää mahdollisuudesta vastata kysymykseen siitä, kuinka 
Grönlannissa tehdään työtä globaalien kestävän kehityksen ja Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden parissa. 
Yleisen laajalle levinneen käsityksen mukaan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi 
tehdään työtä erilaisin tavoin niin Pohjoismaissa kuin muualla. Maiden keskenään 
jakama tieto sujuvoittaa maiden työprosesseja ja auttaa niitä tukemaan toisiaan edessä 
olevassa tärkeässä työssä. 
On pyydetty katsausta keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään. Grönlannin itsehallinnon 
vastaus: 
  
Mitä Pohjoismaiden hallitukset tekevät toteuttaakseen YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet ja ilmastotavoitteet? 
Syksyllä 2017 järjestettiin keskustelu Grönlannin hallituksen Naalakkersuisutin työstä 
kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Sen perusteella päätettiin, että hallitus laatisi 
kartoituksen kestävän kehityksen aloitteista. Prosessin käynnistettiin selonteolla jo 
olemassa olevista toimista. Raportin laatimisprosessin aikana aiheesta esitettiin yhä 
enemmän kysymyksiä. Siksi työtä tehdään Grönlannissa kahdessa rinnakkaisessa 
prosessissa: 1) kartoitusraportin laatiminen ja 2) viestintäalustan kehittäminen, jotta 
voidaan vastata kestävää kehitystä koskevaan kasvavaan tiedontarpeeseen. 
Keskeistä työssä on luoda tietopolku, joka on ajan tasalla ja vastaa sille asetettaviin 
vaatimuksiin. Toinen tärkeä asia on varmistaa viestintä ja tiedonvälitys, jotta työ sujuu 
osallistavalla tavalla ja herkällä korvalla kuunnellen. Tätä varten on perustettu 
kestävyystavoitteiden alusta, jossa on tietoa kestävyystavoitteista ja globaaleista 
indikaattoreista. 

 
Kestävän kehityksen tavoitteiden koordinointi on kytketty tiiviisti sektorikohtaisten 
suunnitelmien koordinointiin. Poliittisesti on sovittu siitä, että kaikille sektoreille laaditaan 
suunnitelmat, jotka antavat kehyksen niiden kehittämiselle. On hyvin tärkeää, että 
suunnitelmat ovat yhdenmukaisia ja että niistä päätetään sektoreiden kesken, jotta työ 
vastaa budjettilakien mukaisia rahoitusmahdollisuuksia.  

 
Sektorikohtaiset suunnitelmat on laadittava kestävän kehityksen tavoitteiden loogisen 
hierarkian mukaan. Tämä tarkoittaa, että asetetaan tavoitteita, joita voidaan tarkastella 
tiettyjen indikaattorien avulla. Nämä tavoitteet ja indikaattorit voisivat olla Grönlannin 
kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit. Lisäksi odotetaan, että yksittäiset sektorit 
sisällyttävät kestävän kehityksen osatavoitteet ja indikaattorit riittävässä määrin osaksi 
sektorikohtaisia suunnitelmia ja kehittävät siten enemmän globaaleja indikaattoreita, 
joita Grönlanti voi valvoa.  
 
Grönlannilla on alueellinen varauma Pariisin sopimukseen, jotta varmistetaan 
Grönlannin mahdollisuus yhteiskuntataloudelliseen kehitykseen esimerkiksi suuren 
raaka-ainehankkeen tai vastaavan yhteydessä. Grönlantia eivät siten koske 
vähennysvelvoitteet, joihin Pariisin sopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet. Tästä 
varaumasta huolimatta Grönlanti tukee täysin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita, 

Päiväys: 10.2.2020 

Ehdotus: 2020 - 2759 

Akt id. 12994782 

Dnro 26.80 

Postilokero 1037 

3900 Nuuk, Grønland 

Puh. +299 34 50 00 

Faksi +299 34 63 50 

Sähköposti: oed@nanoq.gl 

www.naalakkersuisut.gl 

 

 



2 
 

eikä varauma vaikuta Grönlannin raportointivelvoitteeseen ilmastoyleissopimuksen 
sihteeristölle. 
 
Onko tavoitteiden saavuttaminen hallitusten kaikkien ministereiden vastuulla? 
Grönlannissa päävastuu prosessin koordinoinnista on valtionvarainministeriöllä, mutta 
varsinainen ilmastotavoitteita koskeva työ on alakohtaisten ministereiden vastuulla siten, 
että kaikki ministerit ovat vastuussa oman sektorinsa kestävästä kehityksestä. 
Grönlannin 2030 SDG-työssä on alusta alkaen haluttu selkeyttää eri ministeriöiden 
vastuualueita ja sitoa ne kaikkiin tavoitteisiin ja osatavoitteisiin. Tämä varmistaa sen, 
ettei tulevasta strategiasuunnitelmasta puutu tai unohdu asioita. 

 
Kaikki seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta, 169 osatavoitetta ja 244 
indikaattoria on kytketty kunkin alan vastuuministeriöön. Ministeriöt ovat myös 
osallistuneet kartoitukseen sisältyvän selonteon laatimiseen. 
  
Onko koordinointivastuuta kantamaan nimetty erityinen ministeri, työryhmä tai 
valiokunta? 
YK:n kestävyystavoitteita koskeva koordinointityö on valtiovarainministeriön 
aluesuunnitteluosaston (Landsplanlaegning) vastuulla. Nykyinen valtiovarainministeri 
Vittus Qujaukitsoq hoitaa tehtävää. Työtä tehdään nyt virkamiestasolla, kunnes 
kartoitusraportti julkaistaan ja jatkotyön strategia on valmis. Raportti julkaistaan helmi-
maaliskuussa 2020 yhdessä viestintäalustan kanssa. Sen jälkeen ryhdytään työhön, 
jossa laaditaan strategia tavoitteisiin pääsemisen varmistamiseksi vuoteen 2030 
mennessä. Tässä prosessissa selvitetään se, onko Grönlannin hallituksen 
Naalakkersuisutin ja/tai sen parlamentin Inatsisartutin mielestä tarkoituksenmukaista 
perustaa parlamentaarinen komitea, joka vastaa poliittisesta koordinoinnista YK:n 
kestävyystavoitteiden parissa tehdystä työstä.    

  
Mitataanko tavoitteiden saavuttamisen edistymistä vuosittain? 
Grönlannin tilastovirasto, valtionvarainministeri ja Tanskan tilastovirasto ovat 
selvittämässä asiaa. Tätä kirjoitettaessa ollaan perustamassa sivustoa, jonka avulla 
tiedotetaan tilastotyön edistymisestä jatkossa. 
  
Kuinka hallitukset velvoittavat yksittäiset valiokunnat ja parlamentaariset komiteat 
seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastotavoitteita? 
Grönlannissa ei ole vielä tehty päätöstä siitä, onko Grönlannin parlamentin  
Inatisisartutin yksittäisten valiokuntien ja komiteoiden kannettava vastuuta 
kestävyystavoitteista ja ilmastotavoitteista.  
  
Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat konkreettiseen lainsäädäntötyöhön? 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla ei nykyisin ole välitöntä vaikutusta 

lainsäädäntötyöhön. On kuitenkin pohdittu sitä, pitäisikö kestävä kehitys sisällyttää 

yleisesti lainsäädäntötyöhön ja tässä yhteydessä miettiä sen kustannuksia, rajoituksia ja 

etuja. Päätöstä asiasta ei ole tehty, eikä tämän toteutuminen lähivuosina näytä 

mahdolliselta.  
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