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ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLTEN 26. KONFERENSSI JA KIOTON PÖYTÄKIRJAN
OSAPUOLTEN 16. KOKOUS SEKÄ PARIISIN SOPIMUKSEN KOLMAS OSAPUOLIKOKOUS 31.10 - 12.11.2021; VALTUUSKUNNAN ASETTAMINEN

Kokouksen sisältö
Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (SopS 61/1994,
jäljempänä ilmastosopimus) sopimuspuolten 26. konferenssi (COP 26), ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 12/2005 ja
SopS 13/2005) osapuolten 16. kokous (CMP 16) sekä Pariisin sopimuksen (SopS 75/2016 ja
76/2016) kolmas osapuolikokous (CMA3) pidetään 31.10. - 12.11.2021 Glasgowissa, Iso-Britanniassa. Samassa yhteydessä järjestetään myös kokouksia valmistelevien alaelinten (SBI ja
SBSTA) 52-55. istunnot. Kokouksen alussa (1.-2.11) järjestetään ”Leaders Summit”, eli valtion ja hallitusten päämiesten kokous.
Glasgowin ilmastokokouksessa on tarkoitus viimeistellä vuonna 2015 tehdyn Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosäännöt. Erityisen tärkeää on sopia niin kutsutun läpinäkyvyyskehikon yksityiskohdista, jotta maiden ilmoittamia päästövähennystavoitteita voidaan jatkossa mitata, seurata ja verrata. Lisäksi on tarkoitus sopia Pariisin sopimuksen kansainvälisestä markkinamekanismista (Pariisin sopimuksen 6 artikla). On tärkeää, että markkinamekanismi osaltaan tukee osapuolten päästövähennystavoitteiden mahdollisimman suurta kunnianhimoa ja
edistää Pariisin sopimuksen muita pitkän aikavälin tavoitteita. Ilmastokokouksesta halutaan
toimeenpanosäännöt, jotka kunnioittavat Pariisin sopimuksen tasapainoa, henkeä ja kirjainta.
Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n elokuussa 2021 julkistama kuudennen arviointiraportin ensimmäinen, luonnontieteellinen osaraportti osoittaa, että ilmaston lämpenemisestä
johtuvat muutokset ovat ennennäkemättömän laajoja, nopeita ja osin peruuttamattomia. Lämpenemisen vaikutukset ja riskit kasvavat, mitä enemmän maapallon ilmasto lämpenee. Tästä
syystä osapuolten nykyisten kansallisten päästövähennystavoitteiden (Nationally determined
contribution, NDC) ja pitkän aikavälin tavoitteiden sekä ilmastorahoituksen riittävyyden tarkastelu ovat merkittävässä roolissa ilmastokokouksessa.
Suomen valtuuskunta
Tarkoituksena on, että tasavallan presidentti asettaisi kokouksiin valtuuskunnan, jonka puheenjohtajana toimisi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi nimettäisiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, sekä ympäristöneuvos
Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.

Valtuuskunnan jäseniksi nimettäisiin valtiovarainministeri Annika Saarikko, valtiosihteeri
Terhi Lehtonen ympäristöministeriöstä, kansliapäällikkö Hiski Haukkala tasavallan presidentin kansliasta, viestintäpäällikkö Jouni Mölsä tasavallan presidentin kansliasta, kansainvälisten
asioiden neuvonantaja Aliisa Tornberg tasavallan presidentin kansliasta, johtava asiantuntija
Jukka Uosukainen valtioneuvoston kansliasta, ilmastosuurlähettiläs Jan Wahlberg ulkoministeriöstä, johtava asiantuntija Anna Salminen maa- ja metsätalousministeriöstä, yksikön johtaja
Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä, sekä ympäristöneuvos Outi Honkatukia
ympäristöministeriöstä.
Lisäksi esitetään, että ympäristöministeriö oikeutettaisiin nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat.
Toimivalta
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. Vuoden 2021 ilmastokokouksessa käytäviä neuvotteluja voidaan pitää luonteeltaan sillä tavoin merkittävinä, että valtuuskunnan asettaminen esitetään tehtäväksi tasavallan
presidentin päätöksellä.
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