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ETIOPIA  
 

Köyhää Etiopiaa koettelevat toistuvat kuivuudet ja tulvat. Ongelman takana ovat ilmastonmuutos ja La 

Niña -ilmiö. La Niñassa on kyse meren pintaveden lämpötilan poikkeuksellisesta kylmenemisestä, mikä 

saa Afrikan sarvessa aikaan niukempia sateita. Toisaalta se aiheuttaa ylänköalueilla kesä-elokuun 

sadekaudella tulvia tavanomaista rankempien sateiden vuoksi. Tällä hetkellä yli kolme miljoonaa 

etiopialaista onkin akuutin humanitaarisen avun tarpeessa.  

  

Etiopian talous rakentuu vahvasti maatalouden varaan. Toinen yleinen elinkeino on paimentolaisuus. 

Molemmat ovat riippuvaisia säästä, erityisesti sateista.  Pienentyneet sadot vaarantavat monien 

päävientituotteiden, kuten kahvin, myynnin ja siten Etiopian lupaavalta näyttäneen talouskasvun. 

Kilpailu viljelymaasta ja ravinnosta lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Ruokaturvan ja elinkeinoelämän 

ylläpidon vaikeutumisen lisäksi kuivuus ja tulvat vaarantavat lasten koulunkäynnin. Tilanne onkin ajanut 

useat kotitaloudet pakolaisuuteen. 

Etiopian väkiluku kasvaa noin 2,5 prosenttia vuodessa, ja kaupungistuminen on nopeaa.  

  

Elintarvikkeiden hinnat tulevat edelleen nousemaan mitättömien satojen vuoksi, mikä syventää 

humanitaarisen avun tarvetta Etiopiassa. Ongelmista ei voi syyttää pelkkää ilmastonmuutosta, mutta 

sen merkitys on erityisen voimakas. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

KIINA  
  

Saastuminen ja ympäristön pilaantuminen ovat nousseet Kiinassa vakaviksi ongelmiksi elintason nousun 

myötä.  Ympäristön ongelmista polttavimpia ovat metsien aavikoituminen sekä vesistöjen saastuminen. 

Myös maan väestö maksaa kalliisti hallitsemattomista päästöistä; saastunut kaupunki-ilma on johtanut 

vakaviin terveysongelmiin ja kuolemiin. Kiinan päästöt ovatkin ylivoimaisesti suuremmat kuin minkään 

muun maan. Tällä hetkellä Kiinan päästöt ovat lähes kaksinkertaiset verrattuna Yhdysvaltoihin ja kolme 

kertaa suuremmat kuin EU-maiden yhteenlasketut päästöt. Kiina voi kuitenkin nojata Yhdysvaltojen 

henkilöä kohden laskettuihin päästöihin, jotka ohittavat Kiinan edelleen yli kaksinkertaisesti. Lisäksi Kiina 

on jo vuosia vedonnut ilmastonmuutokseen historiallisesti länsimaiden aikaansaamana ilmiönä, josta 

etupäässä länsimaiden tulisi myös maksaa. Maan päästöjen määrän ennakoidaankin nousevan vielä 

vuosia Kiinan edelleen jatkuvasta talouskasvusta johtuen.  

                                           

Samanaikaisesti maa on lupautunut merkittäviin päästövähennyksiin osana uutta kehityspoliittista 

viisivuotissuunnitelmaansa; päästöjen määrää suhteessa bruttokansantuotteeseen pyritään 

vähentämään 60–65 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä 

edellyttää Kiinalta energiankäytön tehostamista ja panostuksia uusiutuvaan energiaan. Maan 

teknologinen edistys ja innovaatio ovat etuja tehostetussa energiankäytössä. Päästövähennysten lisäksi 

Kiina pyrkii lisäämään markkinoiden ohjausta ilmastopolitiikassa aloittamalla kansallisen päästökaupan 

vuonna 2017.                                                                                                                                                             

  

Kansainvälisissä ilmastositoumuksissa Kiina korostaa kunkin maan kykyihin perustuvaa vastuunjakoa. 

Ilmastopolitiikassa Kiina pitää itseään kehitysmaana, jolle ei kuulu yhä kovia velvoitteita kuin 

teollisuusmaille. Kehittyvänä maana Kiina odottaa kohdalleen joustavuutta paitsi velvoitteiden myös sen 

suhteen, miten avoimesti päästöistä raportoidaan ja miten niiden todellista tasoa voidaan 

kansainvälisesti valvoa.  

Kansainvälisen ilmastoyhteistyön saralla Kiina on jo sitoutunut auttamaan huonommassa asemassa 

olevia kehittyviä maita, kuten pieniä saari- ja sisämaavaltioita ilmastonmuutoksenvastaiseen taisteluun 

tähtäävin rahallisin avustuksin ja erilaisin yhteistyöprojektein. Yhteistyöprojektien pääteemoja ovat 

puhdas energia, katastrofien ehkäisy ja lievitys, ekologinen suojelu, ympäristöystävällinen maatalous 

sekä matalapäästöinen kaupunkisuunnittelu. Kiina on myös lupautunut nostamaan kehittyvien maiden 

rahoituskapasiteettia. 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saaste


 

YHDYSVALLAT  
  

Yhdysvallat on kohentanut ilmastopolitiikkaansa presidentti Barack Obaman kaudella, jonka yksi 

suurimmista lupauksista on ollut ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämä on ollut täyskäännös Obaman 

edeltäjän George Bushin politiikkaan, joka virkakautensa alkajaisiksi veti Yhdysvallat pois Kioton 

ilmastopöytäkirjasta. Maailmantalouden ja –politiikan suurvaltana Yhdysvaltain linjanmuutosta voi pitää 

mitä merkittävimpänä.  

  

Obaman ilmastosuunnitelman Clean Power Planin tavoitteena on leikata voimaloiden 

hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella vuoden 2005 tasosta tulevien 15 vuoden aikana. Hanke asettaa 

osavaltioille päästötavoitteet, joihin ne voivat pyrkiä parhaaksi katsomillaan keinoilla. Obaman hallinto 

perustelee ohjelmaa muun muassa terveyssyillä, kotitalouksien rahansäästöillä sekä lupauksilla 

työpaikkojen ja innovaation lisääntymisestä. 

  

Obaman hallituksen ilmastopolitiikka kärsii kuitenkin johdonmukaisuuden puutteesta. Esimerkiksi 

öljynporauksessa ja hiilentuotannossa maan oma taloudellinen etu on vakavassa ristiriidassa 

ympäristötavoitteiden kanssa. Vaikka Yhdysvallat pyrkii laskemaan hiilen tämänhetkisen 40 prosentin 

osuuden energiantuotannosta 27 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, se samanaikaisesti myy 

vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia hiiltä ulkomaille.  

  

Obaman agendaa varjostaakin laaja poliittinen vastustus republikaanivaltaisen kongressin ja monien 

osavaltioiden sekä yritysten puolelta, jotka pelkäävät työpaikkojen menetystä ja energian hinnan 

nousua. Viisitoista Yhdysvaltain osavaltiota on vedonnut liittovaltion tuomioistuimeen, jotta se 

pysäyttäisi presidentti Barack Obaman ohjelman puhtaamman energian lisäämiseksi ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Republikaanipuolue vastustaa esitystä kongressissa ja hiilestä 

riippuvaiset teollisuusyritykset ovat uhanneet haastaa ympäristönsuojeluviraston oikeuteen. Monet 

osavaltiot ovat jo ilmoittaneet, etteivät aio totella päästötavoitteita. 

  

Mittavat agendan kannatukseen liittyvät ongelmat eivät tarkoita, etteikö Obaman suunnitelmalla olisi 

tehty merkittäviä saavutuksia. Yhdysvallat on viimeisen seitsemän vuoden aikana asettanut ensimmäiset 

kansalliset päästörajoitteet voimalaitoksille sekä sijoittanut merkittäviä summia puhtaaseen energiaan ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Maa on myös moninkertaistanut tuulivoimantuotantonsa ja 

lisännyt sen kustannustehokkuutta uusiutumattomiin energianlähteisiin verrattuna. Hiilipäästöt onkin 

ohjelman ansiosta ajettu alhaisimmiksi lähes kahteen vuosikymmeneen. 

 

https://www.whitehouse.gov/climate-change
http://www.hs.fi/haku/?haku=Barack+Obaman&lahde=nimilinkki&ref=a-artikkeli


  

MEKSIKO  
Ilmaston lämpeneminen muodostaa suuren uhan Meksikon biodiversiteetille. Maankäytön ja 

ilmastonmuutoksen seurauksena suurimmat menetykset kohdistuvat kasvillisuuteen, metsiin sekä 

useisiin eläinlajeihin. Lisäksi rannikon kosteikot kärsivät merenpinnan noususta. 

  

Meksikon ilmastonmuutoksen torjunta- ja sopeutumistoimet ovat toistaiseksi kärsineet 

johdonmukaisuuden puutteesta. Maan käytännön ponnistukset ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 

alle kahteen celsiusasteeseen ovat olleet alimitoitettuja suhteessa muiden maiden 

päästöjenvähennystaakkaan. Samanaikaisesti Meksikon hallitus on kehittänyt ilmastopolitiikkaansa ja – 

instituutioitaan viime vuosina huomattavasti sekä laatinut kansallisia strategioita ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Vuonna 2012 Meksikosta tuli ensimmäinen kehittyvä maa, joka 

ilmastonmuutoslainsäädännöllään virallisesti lupasi leikata päästöjään. Lain nojalla Meksiko aikoo 

vähentää kasvihuonepäästöjään 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2015 alussa Meksiko 

teki esityksen hiilidioksidipäästöjensä sekä mustasta hiilestä koituvien päästöjensä vähentämiseksi 25 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämänhetkiset toimintaehdotukset eivät kuitenkaan käytännössä 

riitä tavoitteiden saavuttamiseen. 

  

Meksiko on 1990-luvun lopulta lähtien muuttunut säädellystä taloudesta vapaaksi markkinataloudeksi, 

ja sillä on maailman maista eniten vapaakauppasopimuksia. Yhdysvaltojen talouden kehitys vaikuttaa 

voimakkaasti Meksikoon, sillä noin 80 % sen viennistä ja puolet tuonnista koostuu Yhdysvaltojen kanssa 

käydystä kaupasta.  

  

Merkittävänä öljyntuottajamaana Meksikon talous on tällä hetkellä erittäin riippuvainen 

öljynviennistään. Nykyisellään Meksikon sähköntuotanto nojaa raskaasti fossiilisiin polttoaineisiin. Maan 

hallitus on kuitenkin asettanut tavoitteen tuottaa 35 prosenttia energiastaan uusiutuvilla 

luonnonvaroilla vuoteen 2024 mennessä.  

  

Yli sadan miljoonan asukkaan Meksikossa veden saatavuus ja puhtaus on erittäin merkittävä kysymys. 

Meksikon nykyinen vesipolitiikka painottaa kestävää vesitaloutta ja –huoltoa. Hallitus haluaa lisätä 

jäteveden käsittelyä huomattavasti sekä edistää veden uudelleenkäyttöä. 

  

Meksikon metsäpolitiikan tärkeimpiä tavoitteita on suojella ja uudistaa metsäresursseja, jotta metsät 

voivat suojella maaperää ja jotta puuvarantoja voidaan hyödyntää rationaalisesti ja tuottavasti. 

 



SUOMI  
  

Arktisena maana Suomi on todistanut kaksi kertaa nopeamman ilmaston lämpenemisen globaaliin 

keskiarvoon verrattuna. Suomen ilmasto on lämmennyt 2 astetta 166 vuoden aikana. Jäiden lähtö on 

aikaistunut, kasvukausi on pidempi, eläimet heräävät aikaisemmin kevääseen. Ilmastonmuutos näkyy 

eniten leudoissa talvissa ja hellekesissä sekä yli tulvivissa rankkasateissa. Todellisuus ei kuitenkaan tunnu 

kohtaavan yleisen mielipideilmaston kanssa: joidenkin mielipidemittausten mukaan Suomessa 

kannetaan Yhdysvaltojen ja Britannian jälkeen vähiten huolta ilmastonmuutoksesta. 

  

Myös kansallisen päätöksenteon tasolla herääminen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun on ollut 

puutteellista. Esimerkiksi ydinvoima on näytellyt Suomen ilmastopolitiikassa paljon keskeisempää roolia 

kuin useimmissa Euroopan maissa. Vaikka Suomi on kiristänyt fossiilisten polttoaineiden verotusta, se on 

myös tukenut turpeen energiakäyttöä, vaikka turpeen merkittävät ilmastopäästöt tiedostetaan laajalti.  

  

Maansisäinen heikko tahtotila heijastuu voimakkaasti Suomen halukkuuteen toimeenpanna 

kansainvälisiä sopimuksia. Suomea ei pidetä erityisen aloitteellisena uusien rakentavien 

lähestymistapojen esittäjänä EU:n ilmastopolitiikassa. Suomi on myös yksi harvoja EU-maita, jotka eivät 

näillä näkymin aio lisätä omaa panostaan ilmastorahoitukseen vedoten taloutensa heikkoon tilaan. 

Suomi on kuitenkin jo sitoutunut kantamaan osuutensa EU:n laajuisesta tavoitteesta vähentää 

kasvihuonekaasujen määrää ainakin 40 prosentilla 1990-luvun tasosta vuoteen 2030 mennessä. EU-

jäsenyys myös sitoo Suomen kollektiiviseen tavoitteeseen mobilisoida kehittyville maille 

ilmastonmuutoksenvastaiseen taisteluun 100 miljardia US-dollaria  vuosittain vuoteen 2020 mennessä. 

Suomi myös ajaa EU:n linjaa, jonka mukaan panoksia tulisi tarkastella uudelleen viiden vuoden välein ja 

raportointivelvoitteesta pitää kiinni läpinäkyvyyden takaamiseksi.  

  

Vuonna 2015 voimaan tullut ilmastonmuutoslaki sitoo Suomen vähintään 80 prosentin 

päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä. Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään siten, 

että sen osuus nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvun aikana. Hiiltä ei enää tulla käyttämään 

energiantuotannossa, ja maahantuodun öljyn käyttöä maansisäisiin tarpeisiin tullaan vähentämään 

puoleen 2020-luvun aikana. Suomen ilmastostrategian mukaan päästöjen vähentämisessä keskeistä on 

uusiutuvan energian lisääminen, energiansäästö ja energiatehokkuus. 

 

  

  



TUVALU  
  

Pienenä saarivaltiona Tuvalu on korkeimmillaankin vain 4,5 metriä merenpinnan yläpuolella, tehden 

maasta erityisen haavoittuvaisen merenpinnan vaihteluille. Mikäli ilmastonmuutokseen ei puututa 

radikaalisti, Tuvalu voi kadota meren alle 30-50 vuoden kuluessa. Lisäksi suolaisen meriveden nousu voi 

tuhota jo rajallista ravintokasvillisuutta.  Tuvalulaiset ovat pyrkineet varautumaan vedenpinnan nousuun 

istuttamalla puita rannikkoalueille sekä varustamalla kotitalouksia vesijohtojärjestelmin. Tuvaluun 

pyritään myös synnyttämään ekoturismia, jonka lähtökohtana on saaren luonnon ja kulttuurin 

säilyminen. 

  

Vedenpinnan nousun lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöuhkia ovat luonnonkatastrofien 

kuten trooppisten hirmumyrskyjen uhka, koralliriuttojen tuhoutuminen – valtion saaret ovat valtaosin 

riuttoja - sekä metsien hävittäminen ja juomaveden saastuminen. Saarivaltio osallistuukin aktiivisesti 

kansainvälisten ympäristöjärjestöjen toimintaan. 

  

Nämä seikat huomioon ottaen Pariisissa tehtävien ilmastositoumusten maksimointi ja laillinen sitovuus 

ovat tärkeitä Tuvalun selviytymiselle ja elinkelpoisuudelle. Kasvihuonepäästöjen ja uusiutumattomien 

energiamuotojen uhrina maan prioriteetteihin kuuluu maailmantalouden perusteellinen muuttaminen 

kestävämmälle pohjalle. Maa on aktiivisesti kannustanut kansainvälisten ja paikallisten 

yhteistyöryhmien sekä rahoitusmekanismien perustamista pienimpien maiden auttamiseksi. Vuonna 

2009 Tuvalun hallitus kaavaili maasta maailman ensimmäistä hiilipäästötöntä valtiota, luvaten vuoteen 

2020 mennessä muuttaa kaikki energialähteensä kestäviksi.  
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