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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö, joka koskee 

 

Jäsenehdotus 

kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavut-
tamisesta 

Ehdotus 

 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto esittelee vastedes Pohjois-

maiden neuvoston istunnon yhteydessä säännöllisesti, vähintään 

neljän vuoden välein, tilannekatsauksen YK:n tai EU:n asettamien 

ilmastotavoitteiden saavuttamisesta Pohjoismaissa sekä maiden 

ilmastoaloitteiden vaikutuksista. 

 

että se keskustelee Pohjoismaiden neuvoston kanssa säännöllisen 

tilannekatsauksen muodosta, sisällöstä ja ajankohdasta. 

Taustaa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto 

suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se esittelee vastedes 

Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä vuosittain tilannekatsauk-

sen YK:n tai EU:n asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamisesta Poh-

joismaissa sekä maiden ilmastoaloitteiden vaikutuksista. 

 

Sosiaalidemokraattisen ryhmän mukaan ehdotuksen tavoitteena on pitää 

hallitusten huomio yhdessä aikamme ajankohtaisimmista haasteista eli 

ihmisen aiheuttaman globaalin ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Vuo-

sittaisen tilannekatsauksen avulla halutaan myös selkeyttää mahdollisten 

kansallisten ja/tai yhteispohjoismaisten ilmastoaloitteiden sekä yhteispoh-

joismaisen politiikan tarvetta suhteessa EU:hun ja YK:hon. 

 

Ehdotus on suunnattu Pohjoismaiden ministerineuvostolle, jonka tulee eh-

dotuksen mukaan jatkossa esitellä vuosittain tilannekatsaus, josta ilme-

nee, miten Pohjoismaat ovat yltäneet YK:n ilmastosopimuksessa ja/tai 

EU:ssa asetettuihin ilmastotavoitteisiin. Sosiaalidemokraattinen ryhmä 
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ehdottaa, että ensimmäisessä tilannekatsauksessa luodaan katsaus mai-

den tähänastisiin toimiin ja aloitteisiin, mutta että jatkossa keskitytään 

nimenomaan ilmastotoimilla saavutettuihin tuloksiin. 

 

Pohjoismaiden neuvosto ei ole aiemmin käsitellyt vastaavia ehdotuksia. 

Toisaalta ilmastohaaste on ollut sen asialistalla jo 1990-luvulta lähtien ja 

se on hyväksynyt joukon asiaa käsitteleviä suosituksia. Ohessa niistä 

muutamia esimerkkejä: 

 2014: Energian varastointi ilmastopolitiikan välineenä  

 2014: Pohjoismaat teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välisenä sil-

lanrakentajana kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa  

 2013: Pohjoismaiden turvallisuuspolitiikka pitkän aikavälin ympä-

ristö- ja ilmastonäkökulmasta   

 2012: Pohjoismaisen liikennealan yhteistyön vahvistamistoimet 

infrastruktuurin ja ympäristön aloilla    

 2011: Pohjoismainen politiikka kansainvälisessä ilmastotyössä   

 2010: Pohjoismaisen ilmastotyön uudet aloitteet   

 

Lausunnot 

Ehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle Pohjoismaiden ministerineuvos-

toon ja Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -

valiokuntaan. Pohjoismaiden ministerineuvosto on ilmoittanut, ettei se voi 

antaa lausuntoa ehdotuksesta. Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta on 

käsitellyt ehdotusta syyskuun kokouksessaan ja tukee ehdotusta.  
 

Valiokunnan näkemys 

Valiokunta toteaa, että ehdotuksen mukaan Pohjoismaiden ministerineu-

voston tulee laatia vuosittain tilannekatsaus Pohjoismaiden neuvostolle. 

Tämän johdosta maiden tulee toimittaa ministerineuvostolle tilannekatsa-

uksessa tarvittavat tiedot. Voidaan olettaa, että tarvittavat tiedot ovat 

helposti saatavilla eri Pohjoismaissa, sillä Pariisin-sopimuksen artiklan 4 

mukaan maiden tulee joka viides vuosi valmistella, viestiä ja ylläpitää tie-

toja, jotka liittyvät kansallisiin toimiin. Kyse on niin kutsutuista INDC-

sitoumuksista1  (intented nationally determined contributions).  

 

Ilmastopolitiikassa yksi vuosi on lyhyt aika. Valtaosassa toimeenpantuja 

toimenpiteitä aikahorisontti on pitkä. Tilannekatsauksen laatiminen ja kä-

sitteleminen on sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston että neuvoston 

osalta resursseja ja aikaa vievä prosessi. Tämän takia valiokunta katsoo, 

että ehdotetun vuosittaisen tilannekatsauksen sijaan kyseessä olisi sään-

nöllinen tilannekatsaus. 

 

Pariisin-sopimuksen mukaan läpinäkyvyyden turvaamiseksi tarvitaan usei-

ta raportointiprosesseja ja kansallisia selvityksiä.  Myös Pohjoismaiden 

kansallinen lainsäädäntö asettaa vaatimuksia hallituksille. Tanska ja Suo-

mi ovat hyväksyneet ilmastolait, joihin sisältyy säännöllinen raportointi 

kansalliselle parlamentille2. Ruotsin ympäristötavoitetyöryhmä on maalis-

kuussa 2016 jättänyt ehdotuksen maan ilmastopolitiikan kehyksistä. Nii-

hin sisältyy ehdotus ilmastolaiksi, joka sisältää määräyksiä säännöllisestä 

raportoinnista Ruotsin valtiopäiville. Norjan suurkäräjät on vuonna 2015 

päättänyt, että Norjaan laaditaan ilmastolaki. Islannissa vastaava ilmasto-

laki on ollut voimassa vuodesta 2012, mutta se ei sisällä määräyksiä 

säännöllisestä raportoinnista Islannin yleiskäräjille eli parlamentille.  

 

                                                
1  Intended Nationally Determined Contributions. Maat ilmoittavat YK:n ilmastoneuvotteluissa 

(UNFCCC) mitä ne aikovat tehdä ilmastovelvoitteisiin pääsemiseksi. Ensimmäisen kerran tämä 

tapahtui ennen Pariisin COP 21 -ilmastokokousta. 

2  Ks. raportti Pohjoismaiden ilmastopolitiikka, Pohjoismaiden tavoitteiden ja vaikutuskeinojen 

vertailu, CICERO-raportti 2016:07. Raportti laadittiin Pohjoismaiden neuvostolle syyskuussa 

2016 järjestetyn konferenssin yhteydessä. 
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Päällekkäisen työn välttämiseksi valiokunta katsoo, että mahdollinen ti-

lannekatsaus Pohjoismaiden neuvostolle olisi järkevää koordinoida Parii-

sin-sopimuksen edellyttämän raportoinnin ja kansallisten ilmastolakien 

edellyttämien kansallisille parlamenteille annettavien raporttien kanssa.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehdään paljon ilmastopoliittista yh-

teistyötä, joten voidaan olettaa, että ministerineuvostolla on hyvät edelly-

tykset laatia ehdotuksessa peräänkuulutetun kaltainen säännöllinen tilan-

nekatsaus. Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista varataan vuosit-

tain tietty osuus ilmastopoliittiseen työhön, ja siksi ehdotettu tilannekat-

saus voitaneen tehdä voimassa olevan budjettikehyksen puitteissa.  

 

Kun tilannekatsauksen sisältö määritellään tarkemmin, pystytään myös 

arvioimaan se, miten paljon Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee vara-

ta tehtävään resursseja. Siitä syystä olisi myös hyvä täsmentää sitä, mitä 

tilannekatsaukselta odotetaan. Onko kyseessä lyhyt tiivistelmä liitteineen, 

joista käy ilmi yksittäisen maan tilanne, vai laajempi ilmoitus, jossa arvoi-

daan Pohjoismaiden velvoitteiden täyttymistä? Tuleeko Pohjoismaiden 

INDC-sitoumukset suhteuttaa muiden maiden toimiin ja globaalien toimien 

tarpeeseen? Tuleeko tilannekatsauksen perustua ainoastaan kansallisten 

hallitusten näkemyksiin tilanteesta vai tulisiko riippumattoman toimijan 

käydä tulokset läpi kriittisesti ja analysoida kansallisia toimia? Valiokunta 

katsoo, että ennen kuin Pohjoismaiden ministerineuvosto jättää tilanne-

katsauksen Pohjoismaiden neuvostolle, molempien osapuolten tulee sih-

teeristöidensä avustuksella keskustella tilannekatsauksen muodosta ja si-

sällöstä sekä siitä, ketkä toimijat työhön sitoutetaan. 
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