
Tiivistelmä

K a n s a i n v ä l i s e t y m p ä r i s t ö s o p i m u k s e t o v a t t ä r k e ä 
työkalumaailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjunnassa. Ne 
asettavat yhteiset pelisäännöt ja päämäärät globaalille 
ympäristönsuojelulle ja niillä on tärkeä rooli myös kestävän 
kehityksen kontekstissa. 

Globaaleilla markkinoilla toimiminen edellyttää, että yritykset 
pystyvät vastaamaan monimuotoisen asiakaskunnan tarpeisiin ja 
kansa invä l i sessä muut tuvassa to im in taympär is tössä 
menestyminen edellyttää kykyä tunnistaa ja löytää oman toiminnan 
kannalta keskeiset arvoverkot. (Tekes, 2012) 

Kansallisten ja maailmanlaajuisten haasteiden ratkaiseminen 
kestävällä tavalla edellyttää samanaikaisia ja toisiaan tukevia 
lyhyen ja pitkän tähtäimen politiikkatoimia sekä kansallisesti, 
EU-tasolla että globaalisti. 2010-luvun suurimpia haasteita tulee 
olemaan kestävän kehityksen ottamista mukaan laaja-alaisesti 
kaikkiin politi ikkatoimiin ja sektoreihin. Kansainvälisil lä 
ympäristösopimuksilla voidaan siten tulevaisuudessa odottaa 
olevan entistäkin tärkeämpi rooli (UM, 2012). Yksi tärkeimmistä 
tulevista haasteista tulee olemaan Aasian maiden keskiluokan 
ostovoiman kasvu ja siihen kysyntään vastaaminen (OECD, 2010).  
Tulevaisuudessa meidän pitääkin osata entistä paremmin 
ennakoida kuluttajakäyttäytymisen, markkinoiden ja lainsäädännön 
kehitystä, jotta tunnistamme kestävän talouden uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ennen muita. (Tekes 2012).

Tähän julkaisuun on kerätty tietoa kirjallisuudesta useista 
kansainvälisistä ympäristösopimuksista, sopimuksia tarkentavista 
pöytäkirjoista ja pöytäkirjan liitteistä. Tarkasteluun on rajattu vain 
joitain keskeisimpiä yritystoiminnalle tärkeitä kansainvälisiä 
ympäristösopimuksia ja niihin liittyviä ympäristökysymyksiä 
kestävän kehityksen näkökulmasta.

Julkaisu on tarkoitettu Teknlogiateollisuuden jäsenyrityksille 
helpottamaan lainsäädännön kehittymisen seuraamista, ja se on 
hyvä tietolähde myös muille sidosryhmille. 
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Biologinen monimuotoisuus ja kestävä kehitys 1Biologinen monimuotoisuus ja kestävä kehitys 1
• Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, Rio de 

Janeiro, 5.6.1992
• Finlex: SopS 78/1994 
• Biodiversiteettisopimus: http://www.biodiv.org,
• Rion sopimusten (UNFCCC, CBD ja UNCCD) paviljonki: 

http://www.riopavilion.org

Tavoite: 
Maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden sisältämien 
perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, kestävä käyttö sekä 
perintötekijöiden käytöstä  saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jako. 

• Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen 
liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja, Montreal, 
29.1.2000 

• Finlex: SopS 129/2004, SopS 130/2004 
• Bioturvallisuuspöytäkirja: http://bch.biodiv.org 

Tavoite: 
Pöytäkirjan tavoitteena on varmistaa elävien, muuntogeenisten  
organismien (GMO) kansainvälisten siirtojen turvallisuus sekä 
biologisen monimuotoisuuden että ihmisen terveyden kannalta.

• Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen 
estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta 
kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, Pariisi, 17.6.1994

• Finlex:  SopS 1/1997, 64/2001
• Aavikoitumissopimus: http://www.unccd.int 

Tavoite: 
Sopimuksen tavoite on lisätä kansainvälistä yhteistyötä aavikoitumisen 
torjumiseksi ja kuivuudesta aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi 
maissa, jotka kärsivät voimakkaasta kuivuudesta tai aavikoitumisesta.

Ilmastonmuutos 1Ilmastonmuutos 1
• Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien 

puitesopimus, New York, 9.5.1992 
• Finlex: SopS 61/1994
• Ilmastosopimus: http://unfccc.int 

Tavoite: 
Ilmakehän kasvihuonekaasujen  pitoisuuden vakiinnuttaminen  
turvalliselle tasolle.

• Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirja, Kioto, 11.12.1997 

• Finlex: SopS 13/2005
• Kioton pöytäkirja: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/

2830.php

Tavoite:
Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaat ovat sitoutuneet vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä 5 prosenttia vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2012 mennessä. EU:n sisäisen taakanjaon mukaan 
Suomen velvoitteena on sitoumuskaudella 2008–2012 päästöjen 
pitäminen vuoden 1990 tasolla.
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Ilman epäpuhtaudet 1Ilman epäpuhtaudet 1
• Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien 

kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus, 1979
• Finlex: SopS15/1983 
• UNECE CLRTAP: http://www.unece.org/env/lrtap/ 

Tavoite:
Sopimus on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä 
ympäristösopimuksista, jolla suojellaan ympäristöä ja ihmisten 
terveyttä yli valtiorajojen ilman kautta kulkeutuvilta epäpuhtauksilta

• Kaukokulkeutumisopimuksen alaiset pöytäkirjat: http://
www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.html

• Pöytäkirja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen 
tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) 
pitkän aikavälin rahoittamisesta, 1984 (Finlex: SopS 
2/1988).

• Pöytäkirja rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan 
rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia, Oslo 
1994. Finlex: (SopS 50/1987), (Sops 68/1998).

• Pöytäkirja typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta 
toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta, Sofia 1988. 
Finlex: (SopS 46/1991). 

• Pöytäkirja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai 
niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta, 
Geneve 1991. Finlex: (SopS 71/1997). 

• Rikkipöytäkirja rikkipäästöjen edelleen vähentämisestä, 
Oslo 1994. Finlex: (Sops 68/1998).

• Raskasmetallipöytäkirja, Århus 1998. Finlex: (SopS 78/2003 
ja SopS 63/2004). 

• POPs pöytäkirja eli pysyvät orgaaniset yhdisteet, Århus 
1998. Finlex: (SopS 68/2003). 

• Pöytäkirja happamoitumisen, rehevöitymisen ja 
alailmakehän otsonimuodostuksen vähentämisestä, 
Göteborg 1998 Finlex: (SopS 40/2005).

Tavoite:

Kansainvälinen yhteistyö kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden 
ongelmien ratkaisemiseksi. EMEP-ohjelmassa kerätään valtioiden 
päästödataa, mitataan ilman laatua ja ilmalaskeumia, mallinnetaan 
ilmapäästöjen kaukokulkeutumista ja laskeutumista.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että rikkilaskeumat eivät ylitä kunkin 
alueen kriittisiä kuormituksia.  Suomi sitoutui vähentämään  päästöjä 
80 prosentilla 1980 määrästä vuoteen 2000 mennessä.

Yleistavoitteena on ensi vaiheessa jäädyttää typen oksidien päästöt. 
Yleisin vertailuvuosi on 1987.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentäminen 30 
prosentilla vuoden 1988 määristä vuoteen 1999 mennessä.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että rikkilaskeumat eivät ylitä kunkin 
alueen kriittisiä kuormituksia.  Suomi sitoutui vähentämään päästöjä 80 
prosentilla 1980 määrästä vuoteen 2000 mennessä.

Elohopean, lyijyn ja kadmiumin päästöjen vähentäminen alle 1990 
päästötason.

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden käytön vähentäminen tai 
lopettaminen. Dioksiini-, furaani- ja PAH- yhdisteiden sekä 
heksaklooribentseenipäästöjen (HCB) vähentäminen alle 1994 tason. 
Vuonna 2009 pöytäkirjaan lisättiin seitsemän uutta POP-ainetta sekä 
dioksiinien ja furaanien päästöraja-arvot jätteenpoltolle, sintraamoille ja 
terästeollisuuden valokaariuuneille.

Rikin, typen oksidien, ammoniakin ja haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden (VOC) päästöjen vähentäminen siten, että ne ovat 
pysyvästi vuodesta 2010 alkaen alle pöytäkirjassa asetettujen 
enimmäispäästöjen. Suomen enimmäispäästöt 2010 jälkeen ovat rikille 
116 000, typen oksideille 170 000, VOC:lle 130 000 ja ammoniakille 31 
000 tonnia.
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Merien suojelu ja merenkulku 1Merien suojelu ja merenkulku 1
• Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus, 

Montego Bay, 10.12.1982 
• Finlex: SopS 49-50/1996
• Merisopimus: http://www.un.org/Depts/los

Tavoite:
Sopimus asettaa kansainväliset sekä kansalliset standardit merten ja 
niiden varojen käytölle, sekä tarjoaa kehyksen tiettyjen merioikeutta 
koskevien kysymysten jatkokehitykselle, kuten merenkäynnille, 
kuljetukselle, kalastusoikeuksille ja rajoituksille, sekä meriympäristön 
suojelulle

• Helsingin sopimus Itämeren merellisen ympäristön 
suojelusta 1992

• Finlex: Asetus 2/2000
• Helsingin sopimus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?

contentid=12390

Tavoite:
Itämeren pilaantumisen ehkäiseminen ja lopettaminen sen ekologisen 
palautumisen edistämiseksi  ja ekologisen tasapainon säilyttämiseksi.

• Itämeren ympäristönsuojeluohjelma 1992
• Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaritomreren tilan 

parantamista koskeva ohjelma 2012-2015: http://
www.ymparisto.fi/default.asp?node=27338&lan=fi

• Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission 
(HELCOM) suositukset ja ministerijulkilausumat. Tärkeä 
julkilausuma on vuonna 2007 hyväksytty toimenpideohjelma 
BSAP (Baltic Sea Action Plan)

• HELCOM: http://www.helcom.fi/

Tavoite:
Pahimpien Itämeren piste- ja hajakuormittajien eliminointi.

BSAP-toimintaohjelman tavoitteena on palauttaa Itämeri hyvään 
ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. Ohjelma käsittää 
ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä rehevöitymisen torjumiseksi 
haitallisten aineiden ja meriliikenteen haittojen ja vaikutusten 
vähentämiseksi sekä merellisen biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi., 

Otsonikerrosta tuhoavat aineet 1Otsonikerrosta tuhoavat aineet 1
• Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus, 

Wien, 22.3.1985 (SopS 51/1988) 
• Finlex: SopS 51/1988 
• Otsonikerroksen suojelusopimus: http://

www.multilateralfund.org

Tavoite:
Yläilmakehän otsonikerrosta heikentävien aineiden käytön 
lopettaminen. Sopimus ja pöytäkirja  käsittelevät otsonikerrosta 
tuhoavien aineiden käytön rajoittamisen  lisäksi otsonikerroksen 
suojelua ja  tutkimusta.

• Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista, 
Montreal, 16.9.1987 

• Finlex: Sops 65-66/1988, SopS 65/1988 ja SopS 66/1988 
• Otsonisihteeristön sivut: http://www.unep.org/ozone 

Tavoite:
Pöytäkirja sisältää konkreettisia velvoitteita otsonikerrosta heikentävien 
aineiden kulutuksen, tuotannon ja kaupan vähentämiseksi; tavoitteena 
on otsonikerrosta heikentävistä aineista kokonaan luopuminen. Uusia 
otsonikerrosta tuhoavia aineita lisätään pöytäkirjan sääntelyyn piiriin 
tarvittaessa pöytäkirjan muutoksilla. 

Tiedonsaanti ja osallistuminen 1Tiedonsaanti ja osallistuminen 1

• Yleissopimus tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta 
ympäristöasioissa (Århus, 1998)

• Finlex: Tasavallan presidentin asetus 122/2004
• Aarhusin sopimus: http://www.unece.org/env/pp/

introduction.html

Tavoite:
Ympäristöasioita koskevan tiedonsaannin, kansalaisten osallistumisen 
ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden takaaminen.

• Pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja niiden siirtoja 
koskevista rekistereistä (PRTR) (Kiev, 2003)

• Finlex: Tasavallan presidentin asetus 58/2009
• Kievin pöytäkirja PRTR-rekisteristä: http://www.unece.org/

env/pp/prtr.html

Tavoite: 
Parantaa tiedonsaantia ympäristöasioista integroidun päästö- ja 
siirtorekisterin avulla.
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Ympäristövaikutusten arviointi 1Ympäristövaikutusten arviointi 1
• Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten  

arvioinnista (Espoo, 1991) 
• Finlex: SopS 67/1997 
• Espoon sopimus: http://www.unece.org/env/eia/eia.html

Tavoite: 
Merkittäviä haitallisia rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavien hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointi sekä haittojen ehkäisy ja rajoittaminen 
ennen hanketta koskevan päätöksen tekoa.

• Strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja (Kiev, 
2003) 

• Finlex: SopS 68/2010 ja SopS 69/2010.
• Strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja: http://

www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html

Tavoite:
Todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavien 
suunnitelmien ja ohjelmien sekä soveltuvin osin toimintaperiaatteiden ja 
säädösten ympäristövaikutusten arviointi ja yleisön osallistuminen 
valmisteluun.

Vaaralliset jätteet ja kemikaalit 1Vaaralliset jätteet ja kemikaalit 1

• Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman 
yleissopimus, Tukholma, 22.5.2001 

• Finlex: SopS 34/2004
• Tukholman sopimus: http://www.pops.int

Tavoite:
Tiettyjen torjunta-aineiden ja teollisuuskemikaalien tuotannon ja käytön 
lopettaminen sekä dioksiini- ja furaanipäästöjen rajoittaminen.

• Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina 
olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita 
koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä, 
Rotterdam, 10.9.1998 

• Finlex: SopS 108/2004 
• Rotterdamin sopimus: http://www.pic.int

Tavoite: 
Sopimukseen listattujen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden 
vienti on sallittu vain 
tuojavaltion etukäteisluvalla. Tuojavaltio voi myös kieltäytyä 
vastaanottamasta kemikaalia. Sopimus kattaa 40 kemikaalia tai 
kemikaaliryhmää.

• Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja 
käsittelyn valvontaa koskeva yleissopimus, Basel, 
22.3.1989 

• Finlex: SopS 44-45/1992
• Baselin yleissopimus: http://www.basel.int 

Tavoite: 
Vaarallisten jätteiden valtioiden  rajat ylittäviä siirtoja tehtäessä  otetaan 
huomioon ympäristönäkökohdat; jätteiden syntyä vähennetään ja niitä 
pyritään hyödyntämään tai käsittelemään mahdollisimman lähellä 
syntypaikkaa.

• Vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja 1999 (Basel)
• Finlex: ei vielä kansainvälisesti voimassa
• Vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja: http://

archive.basel.int/pub/protocol.html

Tavoite: 
Pöytäkirjan tavoite on, että vahingonkärsijälle korvataan 
ongelmajätteiden siirrosta aiheutuneet  vahingot omaisuudelle ja 
ympäristö ennallistetaan.
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Villieläimistö- ja kasvisto 1Villieläimistö- ja kasvisto 1

• Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus, Rooma, 
6.12.1951 (alkuperäinen), 28.11.1979 (tarkistettu), 

• Finlex: SopS 12/1961, alkuperäinen, SopS 18/1992, 
tarkistettu. 

• Kasvinsuojeluyleissopimus: https://www.ippc.int

Tavoite:
Sopimuksen tavoitteena on varmistaa sopimusosapuolten yhteinen ja 
tehokas toiminta kasvien ja kasvituotteiden tuhoajien maahan 
kulkeutumisen ja leviämisen estämiseksi sekä edistää kasvintuhoajien 
torjuntaa.

• Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä 
vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus, Ramsar, 2.2.1971 

• Finlex: SopS 3-4/1976
• RAMSAR: http://www.ramsar.org.

Tavoite:
Sopimuksen tavoitteena on varmistaa kosteikkojen ylläpitämien 
yhteiskunnalle elintärkeät ekosysteemipalvelut.

• Villieläimistön ja –kasviston uhanalaisten lajien 
kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, Washington 
DC, 3.3.1973 

• Finlex: SopS 44-45/1976
• CITES: http://www.cites.org 

Tavoite :
Uhanalaisten lajien ja niistä valmistettujen tuotteiden kansainvälisen 
kaupan säätely.

• Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten 
suojelemisesta, Bonn, 23.6.1979 

• Finlex: SopS 62/1988 
• Bonnin sopimus: http://www.cms.int 

Tavoite:
Sellaisten luonnonvaraisten eläinten populaatioiden suojelu, jotka 
säännöllisesti kulkevat maasta toiseen.

• Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 
suojelemisesta, Pariisi, 23.11.1972 

• Finlex: SopS 19/1987
• World Heritage Committee: http://whc.unesco.org

Tavoite:
Toiminta kansainvälisenä ja kansallisena järjestelmänä kulttuuri- ja 
luontoympäristön arvoikkaimman osan määrittämiseksi, säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi ihmiskunnan yhteisenä perintönä.
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