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ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN
PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLTEN 24. KONFERENSSI JA KIOTON
PÖYTÄKIRJAN OSAPUOLTEN 14. KOKOUS SEKÄ PARIISIN SOPIMUKSEN ENSIMMÄISEN OSAPUOLIKOKOUKSEN KOLMAS OSA 2.-14.12.2018;
VALTUUSKUNNAN ASETTAMINEN

K o ko u k s e n s i s ä l t ö

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (SopS 61/1994,
jäljempänä ilmastosopimus) sopimuspuolten 24. konferenssi (COP 24), ilmastonmuutosta
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 12/2005 ja
SopS 13/2005) osapuolten 14. kokous (CMP 14) sekä Pariisin sopimuksen (SopS 75/2016 ja
76/2016) ensimmäisen osapuolikokouksen kolmas osa (CMA1-3) pidetään 2. - 14.12.2018
Katowicessa, Puolassa. Samassa yhteydessä järjestetään myös kokouksia valmistelevien alaelinten (SBI ja SBSTA) 49. istunnot sekä Pariisin sopimuksen toimeenpanoa valmistelevan ad
hoc –työryhmän istunto (APA1-7).
Katowicen ilmastokokouksessa on tarkoitus sopia vuonna 2015 tehdyn Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosäännöistä. Erityisen tärkeää on sopia niin kutsutusta läpinäkyvyyskehikosta, jotta maiden ilmoittamia päästövähennystavoitteita voidaan jatkossa mitata, seurata ja
verrata. Lisäksi on tarkoitus sopia Pariisin sopimuksen maailmanlaajuisista arvioinneista siten,
että ne kirittävät osapuolten päästövähennystavoitteiden tiukentamista ja edistävät Pariisin sopimuksen muita pitkän aikavälin tavoitteita. Katowicen ilmastokokouksesta halutaan toimeenpanosäännöt, jotka kunnioittavat Pariisin sopimuksen tasapainoa, henkeä ja kirjainta.
Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n lokakuussa 2018 julkistama 1,5 asteen raportti ja
nykyisten ilmastotoimien riittävyyttä tarkasteleva Talanoa-vuoropuhelu ovat merkittävässä
roolissa Katowicen ilmastokokouksessa. Nämä pohjustavat Pariisin sopimuksen mukaisten
pitkän aikavälin (2050) ilmastostrategioiden laatimista ja Pariisin sopimuksen osapuolten ilmoittamien päästövähennystavoitteiden päivittämistä vuoteen 2020 mennessä.
Suomen valtuuskunta

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto asettaa Katowicessa 2.-14.12.2018 pidettävään ilmastokokoukseen valtuuskunnan, jonka puheenjohtajana toimisi Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajiksi nimettäisiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen ja ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä.
Valtuuskunnan jäseniksi nimettäisiin kansliapäällikkö Jukka Siukosaari tasavallan presidentin
kansliasta, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä, ulkopoliittinen neuvonantaja Petri Hakkarainen tasavallan presidentin kansliasta, viestintäpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi ulkoministeriöstä, metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitussihteeri Janne Mänttäri

liikenne- ja viestintäministeriöstä, erityisasiantuntija Mikko Paloneva työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ympäristöneuvos Merja Turunen ympäristöministeriöstä.
Lisäksi esitetään, että ympäristöministeriö oikeutettaisiin nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat.
K o ko u k s e n s i s ä l t ö

Neuvottelu- ja konferenssivaltuuskunnan asettaminen kuuluu perustuslain 93 §:ssä tarkoitetun
ulkopolitiikan johtovallan piiriin. Valtuuskunnan asettaminen on useissa tapauksissa niin tekninen ja valmisteleva toimenpide, ettei se perustuslain mukaan vaadi Tasavallan Presidentin
päätöstä. Tasavallan Presidentti päättää kuitenkin neuvotteluvaltuuskunnan asettamisesta, kun
neuvottelujen kohteena on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittävä tai muutoin tärkeä sopimus. Pariisin sopimuksesta käytäviä neuvotteluja ja niiltä odotettavia lopputuloksia
voidaan pitää luonteeltaan sillä tavoin merkittävinä, että valtuuskunnan asettaminen Katowicen ilmastokokousta varten esitetään tehtäväksi Tasavallan Presidentin päätöksellä.
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