
K ehityspoliittisen toimikunnan (KPT) ajan-
kohtaisanalyysi tarkastelee kansainvälistä 
ilmastorahoitusta kehityspolitiikan näkökul-

masta. Kansainvälisellä ilmastorahoituksella tarkoite-
taan teollisuusmaiden velvoitetta kanavoida kehit-
tyville maille rahoitusta, jolla tuetaan kehitysmaiden 
toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja maailman 
köyhimpien sekä haavoittuvimpien ihmisten sopeutu-
mista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tämä velvoite 
koskee myös meitä. 

Julkaisun tarkoituksena on edistää aiheesta käy-
tävää keskustelua ja tietoperustaista päätöksentekoa 
Suomessa. Ilmastorahoituksesta päättävillä tahoilla 
on edessään valintoja, jotka on tehtävä pian ja 
perustellusti. 

Haaste Suomelle:
• Ilmastonmuutoksen edetessä Suomen on aika 

ottaa ilmastorahoitus täysimääräisesti käyttöön 
osana laajempaa ilmastopolitiikkaa ja kestävän 
kehityksen Agenda2030:n toimeenpanoa.

• Suomen ilmastorahoitus on ollut osa kehitysyh-
teistyötä ja sen rahoitusta, jonka 0,7 prosentin 
BKTL-tasoa emme ole yli kolmeen vuosikym-
meneen saavuttaneet. Nykyisellä rahoitus-
tasolla Suomi ei pysty vastaamaan kansain-
välisissä ilmastoneuvotteluissa asetettuihin 
ilmastotavoitteisiin. 

•  Suomen ilmastorahoitukselta on puuttunut selkeät 
tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelma. Valtaosa 
rahoituksesta on kanavoitunut kehityspoliittisten 
finanssisijoitusten ja monenkeskisten organisaa-
tioiden sekä rahastojen kautta. Rahoituspäätök-
set tehdään eri kanavien, ei ennalta asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti, jolloin rahoitus ei koh-
dennu optimaalisesti.  

Suomi tarvitsee nyt:
•  Pitkäjänteisen ja läpinäkyvän toimintamallin ja 

suunnitelman kansainvälisen ilmastorahoituksensa 
kasvattamiseksi ja kohdentamiseksi. 

• Selkeän, hallituskausia pidemmän suunnitelman, 
joka sisältää kehitysyhteistyömäärärahojen kas-
vattamisen Suomen sitoumusten mukaiseen 0,7 
prosenttiin bruttokansantulosta 2030 mennessä. 
Samalla ilmastorahoitusta on nostettava niin, ettei 
se vähennä muuhun kehitysyhteistyöhön kohden-
tuvia varoja. 

•  Kehitysyhteistyön lisäksi muuhun viralliseen rahoi-
tukseen (other official funding, OOF ja kehitys-
yhteistyötä hyödyntävä yksityinen nk. ”vivutettu” 
rahoitus) tarvitaan pelisäännöt ja määrälliset 
tavoitteet. 

Näin Suomi voi vaikuttaa 
maailmalla:
•  Suomi voi vahvistaa ilmastoulkopolitiikallaan 

kaikkein haavoittuvimpien maiden asemaa eri 
sopimusneuvotteluissa ja helpottaa rahoituksen 
saatavuutta. 

•  Keskittymällä pitkäjänteisesti rajattuihin asiakoko-
naisuuksiin (kuten tasa-arvokysymykset, terveys, 
luontopohjaiset ratkaisut, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, sää- ja ilmastopalvelut ja ennakkovaroi-
tusjärjestelmät) vahvistetaan Suomen ilmastora-
hoituksen tuloksellisuutta. 
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Kansainvälisen ilmastorahoituksen arkkitehtuuri. Kuva lähde: mukaillen Humalisto 2019. 

Rahoitusta  mobilisoivat valtiot

Monenkeskiset toimijat

Yksityinen sektori ($14 MRD)

Valtiot, joihin rahoitus kohdentuu

ILMASTORAHOITUKSEN ARKKITEHTUURI

• Markkinainstituutti (Hiilimarkkinat)
• YK:n rahastot (mm. Green Climate 

Fund)
• YK:n toimistot ja ohjelmat (mm. 

UNEP, FAO)

• Kehitysrahastot (mm. Asian 
Development Fund)

• Kehityspankit (mm. European 
Investment Bank)

• Alueelliset riskinjakomekanismit 
(mm. African Risk Capacity Group)

• Julkinen rahoitus monenkeskisille 
kehitystoimijoille – 31,1 MRD

• Suora kahdenvälinen 
kehitysyhteistyö – 28,8 MRD (mm. 
Finnfund, kansalaisjärjestöt)

• Vientiluotot – 2,6 MRD

• Akkreditoitut/sertifikoidut 
toteuttajat (mm. Africa Finance 
Corporation)

• Alueelliset tai kansalliset rahastot 
(mm. Mexico Climate Change Fund)

• Muut (mm. kansalaisyhteiskunta, 
yritykset)

YK:n alaiset YK:n ulkopuoliset

Kahdenväliset toimijat

Kansallinen toimeenpano

LINKKI RAPORTTIIN:
www.kehityspoliittinentoimikunta.fi/julkaisut-ja-materiaalit/
suomen-kansainvalinen-ilmastorahoitus-tarvitsee-selkean-suunnan-kehityspoliittisen-toimikunnan-analyysi
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Suomen kehittyville maille ohjaama ilmastorahoitus jaoteltuna lahjamuotoiseen apuun ja finanssisijoituksiin. 
Vuodet 2016–2021 edustavat toteutunutta ilmastorahoitusta (vuoden 2021 osalta kyseessä on ennakkotieto), 
ja vuodet 2022–2026 suunniteltua rahoitusta. Summat ovat miljoonaa euroa. Kuvan lähde: Ulkoministeriö 
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