
Ilmastokriisi kolkuttelee ovella, kulutuksemme ylittää 

maapallon kantokyvyn ja eriarvoisuus maiden välillä 

on huomattava. Syksyllä 2015 kansainvälinen yhteisö 

hyväksyi Pariisin ilmastosopimuksen ja sopi uusista 

kestävän kehityksen tavoitteista. 

Mitä Suomessa tulisi tehdä, jotta yhteiskuntamme 

saataisiin kestävämmälle pohjalle?

 

Ilmassa 
on toivoa 
Viestejä Pariisin 
ilmastosovusta



Pariisin ilmastosopimuksen viesti on selvä: 
fossiiliset polttoaineet jäävät historiaan. 
Sopimuksen myötä kaikkien maailman maiden tulee 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Kansalaisten 
aktiivisuutta tarvitaan yhteiskunnan joka tasolla, jotta 
maiden ilmastotoimet ovat uskottavia ja ympäristön 
kannalta kokonaisuudessaan kestäviä.

Mitä Pariisin ilmastokokouksessa sovittiin?

 Ilmaston lämpeneminen on pidettävä selvästi alle  
 kahden Celciusasteen ja pyrkimyksenä on 1,5 astetta.

 Kansallisia tavoitteita kiristetään viiden vuoden välein.

 Kaikki rahavirrat ohjataan tukemaan vähäpäästöistä kehitystä.

 Maiden tulee suojella ja lisätä ekosysteemien hiilivarantoja.

 Teollisuusmaat antavat kehitysmaiden ilmastotoimiin 
 vuosittain rahoitusta 100 miljardia dollaria vuoteen 
 2020 mennessä. Rahoituksen tasoa tarkistetaan vuonna 2025.

 Maat varautuvat yhdessä haittojen ja 
 menetysten kohtaamiseen.

Uusi ilmastosopimus 
kirittää ilmastotoimia



Toimintaohjelma minulle, sinulle ja 
meille kaikille: Agenda 2030
Uuden kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) 
perusoivalluksena on, että kaikki tärkeät asiat ovat tiiviisti 
sidoksissa toisiinsa. Sen lähtökohtina ovat planeetan kantokyvyn 
rajat, ihmisoikeudet ja yleismaailmallisuus eli se asettaa 
vaatimuksia sekä rikkaille että köyhille maille. Ilmastonmuutos 
iskee pahiten kaikkein köyhimpiin ja uhkaa mm. vedensaantia ja
ravinnontuotantoa. Näin ollen äärimmäistä köyhyyttä ei voida 
poistaa, jollemme puutu ilmastonmuutokseen. Tämä puolestaan 
edellyttää muutoksia kasvuun perustuvassa  
talousjärjestelmässämme ja tuhlaavissa kulutus- ja 
tuotantotavoissamme etenkin rikkaissa maissa.

Jos emme toimi tänään, 
aiheutuvia muutoksia 
on entistä vaikeampaa ja 
kalliimpaa torjua.

Agenda 2030: 
kestävän kehityksen 
17 tavoitetta
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Poliittisen tason päätökset 
ratkaisevat

Suomen tulee

tunnustaa kansallisessa politiikassa tavoite pysäyttää 
lämpeneminen 1,5 asteeseen ja arvioida kaikkia 
politiikkatoimia sen valossa.

siirtyä hyödyntämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa
 jo ennen vuotta 2050.

ajaa EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen 
nostoa 60 prosenttiin vuoteen 2030 ja 95 prosenttiin vuoteen 
2050 mennessä.

luopua ympäristölle haitallisista tuista, kuten turpeen 
verohelpotuksista. 

ottaa luonto- ja ympäristövaikutukset kaikkien uusien 
julkisten hankintojen ja yritystukipäätösten perustaksi.

turvata oma osuutensa ilmastorahoituksesta, joka on lisäistä ja 
erillistä suhteessa kehitysyhteistyövaroihin.

hillitä ylikulutusta etenemällä kohti kohtuutaloutta.

pysäyttää luonnon ekosysteemien heikkeneminen ja 
pirstoutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden kato vuoteen 
2020 mennessä. Suojelualueverkostoa tulee laajentaa ja kaikista 
luontotyypeistä tulee suojella vähintään 17 prosenttia kullakin 
kasvillisuusvyöhykkeellä.

Kansalaisten aktiivisuutta 
tarvitaan

Sinä voit
siirtyä käyttämään EKOenergia-merkittyä sähköä.
vähentää ruokahävikkiä ja lihan kulutusta. 
korjauttaa vanhat tavarasi ja kierrättää.
suosia julkista ja kevyttä liikennettä.
kirittää omaa kuntaasi ilmastoneutraaliksi 
esimerkiksi tekemällä kuntalaisaloitteen aiheesta.
osallistua ja vaikuttaa ympäröivään 
yhteiskuntaan!

Astu luonnon puolelle ja liity 
Luonnonsuojeluliiton jäseneksi 
osoitteessa sll.fi/liity tai auta meitä 
toimimaan sll.fi/lahjoita. 
Lisätietoja siitä mitä teemme ja 
tavoista toimia on 
osoitteissa 
sll.fi/ilmastoneuvottelut ja 
sll.fi/kestavakehitys.
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