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Kestävä Pohjola -valiokunta käsittelee ehdotusta, joka koskee yhteispohjoismaisten il-

mastotavoitteiden vahvistamista, ja haluaa siinä yhteydessä esittää Pohjoismaiden hal-

lituksille seuraavat kysymykset: 

 
1. Miten ja minkä periaatteiden pohjalta hallitukset ovat määritelleet hiilineutraa-

liutta ja hiilidioksipäästöjen vähentämistä koskeat tavoitteensa? 
2. Mitkä suunnitelmat ja strategiat ovat hallitusten hiilineutraaliutta ja hiilidioksi-

dipäästöjen vähentämistä koskevien toimien pohjana? 
3. Miten hallitukset käsittelevät kansainvälistä ilmastojalanjälkeä? 
4. Mitä mahdollisuuksia ja Pohjoismaiden välisiä synergiaetuja hallitukset näkevät 

Pohjoismaiden hiilineutraaliutta koskevassa julkilausumassa? Voidaanko yh-
teispohjoismaisia ilmastotavoitteita ja pohjoismaista ilmastostrategiaa käyttää 
julkilausuman seurannassa? 

 

Taustaa 

Pariisin sopimuksen myötä EU on sitoutunut huomattavien ilmasto- ja energia-
tavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Pariisin sopimuksen tär-
kein tavoite on maapallon lämpenemisen rajaaminen alle 2 prosenttiin esiteolli-

seen aikaan verrattuna. Sopimuksessa otetaan askel siihen suuntaan, että läm-
peneminen rajattaisiin 1,5 prosenttiin.  EU-maat ovat sitoutuneet lukuisiin ilmas-
totavoitteisiin. Ensimmäinen tavoite koskee kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
tämistä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tavoite on si-
tova, ja kaikkien EU-maiden on osallistuttava tavoitteen toteuttamiseen sisäisen 
jakosuhteen mukaisesti. Toinen tavoite koskee uusiutuvan energian osuuden 
kasvattamista vähintään 32 prosentilla. Tavoite on sitova EU:n tasolla, mikä tar-
koittaa sitä, että yksittäisissä maissa osuus voi olla pienempi, kunhan osuus on 
koko EU:n tasolla vähintään 32 prosenttia. Kolmas tavoite koskee energiatehok-
kuuden kasvattamista vähintään 32,5 prosentilla. EU tarkisti tavoitetta vuonna 
2019, ja siinä yhteydessä päätettiin nostaa tavoitetta 27 prosentista 32,5 pro-

senttiin. 
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Kaikki Pohjoismaat Norja ja Islanti mukaan lukien ovat sitoutuneet EU:n ilmas-
totavoitteisiin. Tämän lisäksi Pohjoismaat ja itsehallintoalueet ovat ottaneet 
vastuun alueen päästöistä asettamalla ilmastotavoitteita. Ruotsin tavoitteena 
on päästä nettonollapäästöihin vuoteen 2045 mennessä. Norjassa tehdyn pää-
töksen mukaan päästöjen on laskettava vuoden 1990 tasosta 55 prosentilla vuo-
teen 2030 mennessä, jotta ilmastoneutraalius saavutetaan vuonna 2050. Tans-
kan on vähennettävä päästöjään vuoden 1990 tasosta 70 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden vuonna 2050. Färsaaret 

haluaa vähentää päästöjään 45 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. Grönlannin vuodelle 2030 asettaman tavoitteen mukaan 90 prosent-
tia julkisesta sektorista käyttää uusiutuvia energianlähteitä. Suomen tavoitteena 
on ilmastoneutraalius vuonna 2035, ja se on laatimassa uusia pitkän aikavälin ta-
voitteita ilmastolain uudistuksen yhteydessä. Ahvenanmaan tavoitteena on 60 
prosentin päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, ja se 

on laatimassa ilmastolakia ja uusia ilmastotavoitteita. Islannin tavoitteena on 
olla ilmastoneutraali vuoteen 2040 mennessä. Vastauksesta Pohjoismaiden neu-
vostossa esitettyyn kirjalliseen kysymykseen (E20/2019) ilmenee, että kaikki 
Pohjoismaat työskentelevät aktiivisesti saavuttaakseen kansalliset tavoitteensa 
kullakin sektorilla. Maissa on ryhdytty toimiin ja otettu käyttöön innovaatioita, 

joiden tarjoamat mahdollisuudet ovat myös muiden suurten päästömaiden ulot-
tuvilla. 

Uusi pohjoismainen visio ja vuonna 2019 hyväksytty hiilineutraaliusjulistus merkitsee 

siirtymistä kansallisesta tilkkutäkkisuunnittelusta yhtenäiseen ja vahvaan pohjoismai-

seen ilmastotyöskentelyyn. Strategisen koordinoinnin tehostamisen tarve tulee selke-

ästi esille Pohjoismaiden neuvoston Tanskan puheenjohtajakauden 2021 ohjelmassa, 

jossa tavoitteeksi asetetaan pohjoismaisen ilmastostrategian laatiminen. Aiejulistuk-

sista on nyt aika siirtyä yhteispohjoismaisiin ilmastotavoitteisiin. Yhteispohjoismaiset 

ilmastotavoitteet antavat toiminnalle selkeyttä, suunnitelmallisuutta ja pitkäjäntei-

syyttä, mikä mahdollistaa tulevaisuuteen tähtäävät investointinäkymät ja vahvistaa 

Pohjoismaiden kilpailukykyä. 
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