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TIIVISTELMÄ 
 
Ilmastonmuutoksen globaalihallinta on rakentunut YK:n ilmastosopimuksen ympärille. Tutkimus 
keskittyy vuodesta 2007 vuoteen 2009 asti kestäneeseen Balin prosessiin, jonka aikana 
kansainväliset ilmastotoimijat pyrkivät luomaan viitekehystä Kioton sopimuksen jälkeiselle ajalle 
vuoden 2012 jälkeen. Tutkimuksen aineisto koostuu EU:n komission ja South Centren vuosina 
2007–2009 julkaisemista dokumenteista, joiden puitteissa organisaatiot ovat esittäneet oman 
tulkintansa ilmastonmuutoksesta ja sen globaalihallinnasta vuoden 2012 jälkeen. Tutkimuksen 
tavoitteena on tarkastella, millaisten normien ja diskurssien varaan ilmastonmuutoksen 
globaalihallinta rakentuu. Millaiseksi ongelmaksi ilmastonmuutos muodostuu Euroopan unionin ja 
South Centren tulkinnoissa?  
 
Teoreettinen viitekehys rakentuu konstruktiviselle tulkinnalle globaalihallinnasta ja kansainvälisistä 
normeista. Ilmastoregiimi on tästä näkökulmasta katsottuna sosiaalinen instituutio, joka sisältää 
normeja ja sääntöjä. Ymmärryksemme siitä, mitä ilmastoregiimi tarkoittaa, rakentuu puheessamme. 
Tulkintamme ilmastonmuutoksesta muodostaa näin ollen ilmastodiskursseja, joissa normit ja 
ilmastonmuutoksen globaalihallinta rakentuvat. Tarkastelen ilmastodiskurssia ja –normeja Carol 
Lee Bacchin mikä on ongelma? –lähestymistavan avulla: problematisoimalla toimijoiden tulkinnat 
ilmastonmuutoksesta. 
 
Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on tulkinta toimijoiden ilmastodiskurssista ja siitä kumpuavista 
normeista. EU:n komission ilmastodiskurssi rakentuu muutoksen hallinnasta, johtajuudesta, 
kehitysmaiden vastuullisuudesta ja strategisesta taloudesta. Ilmastonmuutoksen globaalihallinta 
sisältää hallittavuuden, strategisuuden ja yhteisen vastuun normit. South Centren ilmastodiskurssin 
elementtejä ovat kehitysmaiden oikeudet ja kehittyneiden maiden vastuullisuus ja epäluotettavuus. 
Kohtuullisuus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus ovat South Centren rakentamassa 
ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa olennaiset normit. 
 
Tutkimuksen pohjalta voidaan tulkita toimijoiden tarkastelevan globaaliongelmia 
kontekstisidonnaisesti. Toimijoiden tulkinnat normeista rakentuvat merkittävästi aikaisempien 
kokemusten varaan. Näin ollen käsitykset itselle ja muille toimijoille sopivasta ja sopimattomasta 
käyttäytymisestä vaikuttavat olennaisesti siihen, millaiseksi diskurssi muodostuu. Kansainvälinen 
ilmastopolitiikka rakentuu vahvasti kehittyneille maille ja kehitysmaille sopivan käytöksen varaan.  
Ilmastonmuutos muotoutuu South Centren ja Euroopan unionin komission ongelman esityksissä 
hallittavuuden, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden ongelmaksi. 
 



 

 

 

 

 

”Myytti on tarina, jonka todenmukaisuus perustuu 

 sosiaaliseen hyväksyntään ja maailmankuvaan, 

mutta myytin aitous on kyseenalainen, 

sillä sen legitiimiyttä ei usein voida todistaa. 

Tosi on jotain, joka sijaitsee objektiivisessa todellisuudessa 

ja on jotakin kiistatonta (ainakin kunnes toisin todistetaan). 

Jossain näiden kahden välissä sijaitsee 

ilmastonmuutos ja sen sosiaaliset tulkinnat.” 

(käännös IS.) 

 

 

 

”A myth is a story that has validity 

based on its social acceptance and worldview, 

but also has questionable authenticity 

as its legitimacy is often unverifiable. 

A fact is something that exists as an objective reality, 

as something undeniable (at least until proven otherwise). 

Somewhere between the two lie 

climate change and its social interpretations.” 

(Cass at al. 2007, 235.) 
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1. JOHDANTO 

Ilmastonmuutos näkyy ja kuuluu ympäri maailmaa. Ilmastonmuutosta yritetään hillitä ja 

sopeutumiskeinoja etsitään kansainvälisillä ja kansallisilla foorumeilla. Kansainvälisellä tasolla 

YK:n ilmastosopimus on ollut neuvottelufoorumeista näkyvin. Kansainvälisen politiikan 

opiskelijana sain mielenkiintoisen ja ajatuksia herättävän kokemuksen osallistuessani YK:n 

ilmastosopimuksen osapuolikonferenssiin Balilla Indonesiassa joulukuussa 2007.1  

 

Heti ensimmäisinä päivinä kävi ilmi neuvottelujen hankaluus ja neuvottelijoihin suunnattu paine 

sekä median että kansalaisyhteiskunnan taholta: maailma odotti Balin kokoukselta läpimurtoa. 

Epäluottamus neuvottelijoiden välillä tuli esiin heti ilmastokonferenssin alettua. Lähinnä 

kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden epäluuloisuus toistensa tavoitteita kohtaan vaimensi uskoa 

Balin onnistumisen mahdollisuuksiin. Epäluottamus heijastui poliittisen retoriikan lisäksi 

sivutapahtumissa ja ajoittain neuvottelijoiden käytöksessä. Mieleenpainuvin oli Yhdysvaltojen 

delegaatioon kuuluvien edustajien silmien pyöritys ja kuuluva tuskainen huokailu G77+Kiinan 

esittämälle ehdotukselle eräässä pienemmässä työryhmässä, joka päättyi lopulta ilman lopputulosta 

umpikujaan.  

 

Kansalaisyhteiskunnan ja valtioiden edustajat toivat esille epäilyn kehittyneiden maiden todellisista 

aikeista vähentää päästöjään Kioton pöytäkirjassa sovitulle tasolle. Omasta eurooppalaisesta 

näkökulmastani puheenvuoroja käytettiin jopa kohtuuttomalta tuntuvaan syyttelyyn ja 

vastuunsiirtoon vain kehittyneiden maiden harteille. Esitetyt argumentit olivat toisaalta suurelta osin 

silmiä avaavia. Päällimmäiseksi ajatuksekseni nousi epätoivo siitä, onko ilmastonmuutoksen 

hillitseminen ylipäätänsä mahdollista toimijoiden tulkitessa sen syitä ja seurauksia niin erilaisista 

näkökulmista.  

 

Erityisen mielenkiintoista oli erilaisten organisaatioiden toiminta ilmastokonferenssin aikana. 

Niiden rooli tiedon tuottajana konferenssiin osallistuville neuvottelijoille ja tarkkailijoille korostui 

neuvotteluiden edetessä. Usean jaossa olleen lehtisen seasta oman mielenkiintoni herätti 

kehitysmaiden hallitusten välinen organisaatio South Centre, joka julkaisi lähes päivittäin South 

Bulletin –lehden2. Lehdessä reflektoitiin neuvotteluissa esillä olevia aiheita. Julkaisua luettiin 

ahkerasti sekä kehitysmaiden edustajien että muiden osallistujien toimesta. Toinen päivittäin 

                                                
1 Erityiset kiitokset Suomen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Tampereen toimistolle matkani mahdollistamisesta ja 
tuesta pro gradu –prosessin aikana. 
2 South Bulletin on luettavissa South Centren kotisivuilta. (kts. South Bulletin 2010) 
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mukaan ottamani julkaisu oli kopio Euroopan unionin lausunnoista päivän neuvotteluiden aikana. 

Monista muista delegaatioista poiketen Euroopan unioni jakoi tunnollisesti paperilla suullisesti 

esittämänsä kannanotot. Näiden kahden toimijan, Euroopan unionin ja South Centren, kannanotot ja 

näkemykset antoivat vahvasti toisistaan poikkeavan kuvan ilmastonmuutoksesta. Mitä näin 

erilaisten toimijoiden tulkinnat kertoivat ilmastonmuutoksen globaalihallinnasta? 

1.1. Miksi tutkia ilmastonmuutosta juuri nyt? 

YK:n ilmastosopimus on suuren haasteen edessä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 

IPCC:n raporttien asettamat vaatimukset päästörajoituksille ja esitykset ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista nyt ja tulevaisuudessa ovat lisänneet painetta tiukempiin sitoumuksiin 

ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Toisena haasteena on ilmastonmuutokseen sopeutuminen sen 

vaikutusten kohdatessa monia valtioita jo nyt.  

 

YK:n ilmastosopimus (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) tuli 

voimaan 1994 kaksi vuotta sen jälkeen, kun se luotiin YK:n ympäristökongressissa Rio de 

Janeirossa 1992. Käytännössä YK:n ilmastosopimus koostuu useasta eri toimielimestä, joista ylin 

päätäntävalta on osapuolikonferenssilla (Conference of the Parties, COP). Osapuolikonferenssiin 

kokoontuvat kerran vuodessa jäsenvaltioiden lähettämät delegaatiot. Osapuolikonferenssin tukena 

toimivat sihteeristö, tieteellinen toimikunta ja toteutustoimikunta, jotka kokoontuvat 

osapuolikonferenssin väleissä. (UNFCCC 1992.) Kioton sopimus täydensi ilmastosopimuksesta 

muodostunutta ilmastoregiimiä tultuaan voimaan vuonna 2005. Kioton sopimuksen osapuolet 

kokoontuvat samaan aikaan COPin kanssa (Conference of Parties serving as the Meeting of the 

Parties, COP/MOP). ( Kyoto Protocol 1998.) 

 

Ilmastosopimuksen 13. osapuolikonferenssissa ja Kioton sopimuksen osapuolten kolmannessa 

kokouksessa Balilla vuonna 2007 luotiin puitteet neuvotteluille, joiden tavoitteena oli muotoilla 

kansainvälinen ilmastosopimus Kioton sopimuksen ensimmäisen sitoumuskauden loppuessa 

vuonna 2012. (COP 13 2010.) Balin tiekartan (kts. kpl 2.2) johdattamat keskustelut muuttuivat 

Poznanin ilmastokokouksessa vuonna 2008 virallisiksi neuvotteluiksi, jotka oli tarkoitus saada 

päätökseen Kööpenhaminan ilmastokokouksessa joulukuussa 2009. Kööpenhaminan kokouksen 

tavoitteena oli luoda kansainväliset sitoumukset vuoden 2012 jälkeiselle ajalle. (COP 15 2010.) 

 

Ilmastonmuutos on poliittisessa puheessa hyväksytty ihmisten aiheuttamaksi tai ainakin ihmisten 

osuus ilmastonmuutoksen kiihtymiseen on tunnustettu. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n 
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tuottamat arviointiraportit ovat tukeneet tätä kehitystä. Vuonna 2007 julkaistussa synteesiraportissa 

hiilidioksipäästöjen määrän arvioidaan kasvaneen esiteollisesta ajasta lähtien ihmisten toimien 

vuoksi. Vuosien 1970 ja 2004 välillä päästöjen kasvu oli 70 prosenttia. Raportissa todetaan ilmaston 

lämmenneen ihmisen toimien yhteisvaikutuksesta. (IPCC 2007, 36-37.)  

 

Perinteisen kansainvälisen politiikan näkökulmasta on erityisen merkittävää, että ilmastonmuutos 

on alettu nähdä turvallisuusuhkana.3 YK:n turvallisuusneuvosto piti huhtikuussa 2007 avoimen 

keskustelun ilmastonmuutoksen suhteesta energiaan ja turvallisuuteen. Kokouksen 

puheenjohtajamaa Iso-Britannia kutsui tapaamisen koolle ja kuvaili ilmastonmuutosta ei vain 

kansalliseksi vaan kollektiiviseksi uhaksi keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Keskustelun aikana 

Ranskan edustaja kutsui ilmastonmuutosta ihmiskunnan suurimmaksi uhaksi ja Papua-Uusi-

Guinean edustaja vertasi uhkaa aseisiin. Myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon huomautti ihmisten 

tarttuneen historiansa aikana usein aseisiin luonnonvarojen rajallisuuden vuoksi. 

Ilmastonmuutoksen nostaminen turvallisuusneuvostoon herätti kehitysmaissa huolen, että teemaa 

käsiteltäisiin väärällä foorumilla keskittyen turvallisuuskysymyksiin sen sijaan, että 

ilmastonmuutosta lähestyttäisiin kestävän kehityksen viitekehyksen kautta. (Security Council 

2007.)   

 

Ilmastonmuutos on noussut puheenaiheeksi muuallakin kuin poliittisella tasolla. 

Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat alkaneet tuntua monilla alueilla konkreettisesti. 

Kansalaisyhteiskunta on herännyt toimimaan yhä aktiivisemmin ilmastonmuutosta vastaan. 

Aktiivisuus on näkynyt niin maailmanlaajuisissa hyväntekeväisyyskonserteissa kuin paikallistason 

kampanjoissakin. Ilmastonmuutoksen nouseminen median keskipisteeseen on vahvistanut yleisön 

tietoisuutta ongelmasta ja Nobel-rauhanpalkinnon myöntäminen Al Gorelle ja IPCC:lle vuonna 

2007 todistaa kehitystä, jossa ilmastonmuutos on nousemassa koko globaalia yhteiskuntaa 

koskevaksi turvallisuusuhaksi. (Mjøs 2007.) 

 

Samalla ilmastonmuutosneuvottelut ovat joutuneet paineen alle. Mitä hälyttävämmäksi globaaliksi 

ongelmaksi ilmastonmuutos on noussut, sitä vaikeampi kansainvälisellä tasolla on ollut löytää 

yhteistä näkemystä ilmastonmuutoksen hallinnasta. Kioton sopimuksen jälkeisen ajan 

ilmastosopimuksesta tavoitellaan entistä sitovampaa ja merkittävämpää lähtökohtaa 

ilmastonmuutoksen globaalihallinnalle. Globaalihallinnasta on muotoutunut monitahoinen prosessi, 
                                                
3Detraz ja Betsill (2009) soveltavat diskurssianalyysia ilmastonmuutoksen tutkimukseen. Heidän tutkimuksensa 
keskittyy ilmastonmuutoksen ja ympäristöturvallisuuden tematiikkaan. He esittävät ilmastonmuutosdiskurssin pitäneen 
sisällään turvallisuusuhan jo pitkään. 
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jossa eri näkökulmista ilmastonmuutosta lähestyvät toimijat yrittävät löytää yhteisen suunnan. 

(kts.esim. Haas 2008, Hakovirta 2002.) Ilmastonmuutoksen globaalihallinnan tutkimus on 

merkittävässä osassa toimijoiden eri näkemysten purkamisessa ja ymmärtämisessä. (kts.esim. 

Dingwerth&Pattberg 2006, Young 1997.) 

 

Ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta on tehty ja tehdään huomattavan paljon. Ilmastoa on 

lähestytty useiden eri alojen ja teorioiden näkökulmasta. Myös kansainvälisen politiikan 

näkökulmasta tehtyä tutkimusta löytyy runsaasti. (kts. esim. Auer 2000; Cass&Pettenger 2007; 

DePledge 2006; DeSombre 2002; Gough&Shackley 2001; Haas 2008; Moellendorf 200; Rowlands 

2001.) Ilmastonmuutoksen globaalihallinta on kuitenkin alati muuttuva tutkimuskohde, josta 

saatava tieto muuttuu yhä olennaisemmaksi kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden vaikeutuessa ja 

ilmaston lämpenemisen kiihtyessä. Erityisesti Balin tiekarttaan4 johtaneiden neuvotteluiden 

tutkimuksella on mahdollista avata uusia näkökulmia ilmastonmuutoksen globaalihallintaan ja 

ilmastonormien rakentumiseen uutta kansainvälistä ilmastosopimusta muodostettaessa.  

1.2. Tutkimusasetelma 

Ilmastonmuutos muodostuu erilaiseksi ongelmaksi tutkijan valitsemasta lähestymistavasta riippuen. 

Luonnontieteellisestä näkökulmasta määrällisiä metodeja käyttäen ilmastonmuutosta voitaisiin 

päätyä tulkitsemaan päästöjen myrkyllisyyden tai määrän kautta. Taloudellinen näkökulma 

johdattaisi esittämään tulkinnan ilmastonmuutoksesta esimerkiksi markkinamekanismien valossa. 

Kun ilmastonmuutosta lähestytään kansainvälisen politiikan konstruktivismin näkökulmasta, 

tulkinnan pohjana on näkemys sosiaalisesti rakentuneesta maailmasta, jossa rakennamme jatkuvasti 

keskinäisessä vuorovaikutuksessamme näkemystämme käsitteestä ”ilmastonmuutos”.5  

 

Selkeästi rajatun teorian sijasta omaksun konstruktivistisen näkökulman tutkielmani 

viitekehykseksi. Näkökulmalla viittaan olettamuksiin tiedosta, mitä kysymyksiä tulee kysyä ja 

miten tietoa tulee etsiä. (Goldmann 2002, 37.)  Maailma rakentuu subjektiivisesta tiedosta, joka 

ymmärretään intersubjektiivisesti. Sosiaalisen tiedon olemassaolo riippuu käytetystä kielestä ja 

siitä, miten ihmiset jäsentävät tiedon. Konstruktivistisen6 näkökulman mukaan rakennamme 

                                                
4 Balin tiekarttaa käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.2. 
5 Konstruktistivistisesta ilmastonmuutoksen tutkimuksesta kts. Cass&Pettenger (2007). 
6 Fierke ja Jorgensen (2001, 5.) ovat määritelleet konstruktivismille kaksi sukupuuta. Toinen sukupuu alkaa filosofian 
suunnalta ja toinen kansainvälisten suhteiden alalta. Filosofisesti suuntaus alkaa Wittgensteinistä ja hänen 
aloittamastaan kielellisestä käänteestä, jonka ideana oli, että kielen käyttö on itse asiassa maailmaa konstituoivaa 
toimintaa. Kansainvälisten suhteiden alalla konstruktivismi on puolestaan kehittynyt kahteen suhteellisen rajattuun 
suuntaukseen. Toinen suunta on seurannut Berger ja Luckmannin jo vuonna 1966 teoksessaan Todellisuuden 
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sosiaalista todellisuutta jatkuvasti puheessa. Kielen avulla puemme tulkintamme sanoiksi ja olemme 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Puhe, lause ja esimerkiksi kommentti ovat tekoja, 

joiden avulla rakennamme maailmaa ja samalla rakennumme itse. (Onuf 1998, 59.) Lähtökohtanani 

on, että politiikan kohteet ja tavoitteet eivät ole erillään tavasta, jolla niistä puhutaan. (Bacchi 1999, 

5.) 

 

Tieto rakentuu diskursseissa7, joiden osana toimimme. (Hall 2001, 76.) Näin ollen 

ilmastonmuutokselle annettu sisältö muodostuu vallitsevassa diskurssissa. Tämä ei tarkoita, ettei 

olisi olemassa materiaalista todellisuutta sosiaalisen todellisuuden ohella. Päinvastoin, ilmaston 

lämpeneminen on klimatologinen totuus, mutta lämpenemisen tulkitseminen ilmastonmuutoksena 

antaa ongelmalle tietyn sosiaalisesti rakentuneen muodon. Ilmastonmuutoksesta puhutaan tietyllä 

tavalla, mikä muodostaa ilmastonmuutosdiskurssin. Diskurssi pitää sisällään tiettyjä oletuksia ja 

sulkee toisia ulos, mikä vaikuttaa ymmärrykseemme siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa. (Bacchi 

1999, 3.) 

 

Toimijat esittävät puheessaan kuvauksia ilmastonmuutoksesta ja kielen avulla luodaan näkemyksiä 

siitä, mikä on ongelma. Jokainen ongelman kuvaus on tulkinta ja kaikki tulkinnat sisältävät 

puolestaan valintoja ja arvioita. (Bacchi 1999, 9.) Ilmastoneuvotteluissa erityisesti kehitysmaiden ja 

kehittyneiden maiden välillä tulkinnat ilmastonmuutoksesta eroavat toisistaan. (kts.esim. Najam-

Huq-Sokona 2003.) Tutkimuksen aineisto muodostuu Euroopan unionin komission ja South 

Centren Balin prosessin aikana tuottamista dokumenteista. South Centre on kehitysmaiden 

hallitusten välinen organisaatio, jonka tarkoituksena on tukea kehitysmaiden toimintaa 

kansainvälisissä neuvotteluissa. Organisaation päämaja sijaitsee Gevenessä Sveitsissä. (South 

Centre 2010.)  

 

Ilmastoneuvotteluissa kehittyneiden maiden puolelta Euroopan unioni on esittänyt näkyvästi 

tiukempia konkreettisia toimia ilmastonmuutosta vastaan verrattuna niihin, joita YK:n 

ilmastosopimuksen puitteissa on saatu toistaiseksi neuvoteltua. (kts.esim. COM 2007a, 2.) 

Euroopan unioni on esiintynyt ilmastoneuvotteluissa usein huomattavasti muita kehittyneiden 

maiden ryhmittymiä yhtenäisemmällä tavalla ja yhdellä äänellä. Euroopan unioniin verrattuna 

South Centre tulkitsee ilmastoregiimiä marginaalista käsin kehitysmaiden näkökulmasta. Vaikka 

                                                                                                                                                            
sosiaalinen rakentuminen käsittelemää konventionaalista konstruktivismia. Nicholas Onuf puolestaan esitteli 
kansainvälisen politiikan konstruktivisminsa vuonna 1989 julkaistussa teoksessaan World of Our Making. Hänen 
ajattelunsa pohjautuu Wittgensteiniin.  
7 Määrittelen diskurssit lausuntojen ryhmäksi, joka muodostaa tavan, jolla asiasta puhutaan. Diskurssia käsitellään 
tarkemmin kappaleessa 5.4. 
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organisaatio ei osallistu ilmastoneuvotteluihin samalla tavoin valtioiden edustajana kuin Euroopan 

unioni, South Centrellä on tarkkailijan asema YK:n ilmastosopimuksen kokouksissa. 

Kehitysmaiden mahdollisuudet tuottaa tarvittavaa materiaalia neuvotteluiden tueksi on merkittävästi 

kehittyneitä maita heikompi, joten South Centren kaltaisten organisaatioiden tuottamalla tiedolla ja 

kannanotoilla on huomattava merkitys kehitysmaiden neuvottelijoiden kannanottoihin.  

 

Perustelen Euroopan unionin komissio ja South Centren valintaa tutkimukseni toimijoiksi juuri 

niiden erilaisuudella: molemmat vaikuttavat ilmastonmuutoksen globaalihallintaan, mutta tekevät 

sen eri näkökulmista ja asemasta. Tarkastelemalla erilaisia näkökantoja saadaan monipuolisempi 

tulkinta ilmastonmuutoksen rakentumisesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  

 

Kansainvälisellä kentällä ilmastonmuutos on tulkittu globaalina ongelmana, joka tarvitsee 

globaalihallintaa. (Haas 2008, 4.) Ilmastonmuutosdiskurssissa tuotetut normit, säännöt, periaatteet 

ja toimintatavat muodostavat ilmastoregiimin, jolla on pyritty vastaamaan globaalihallinnan 

tarpeeseen. Puheessa tuotetut normit muodostavat käsityksemme ilmastonmuutoksesta ja millaista 

globaalihallintaa sen ehkäiseminen ja siihen sopeutuminen tarvitsee. Samalla normit muodostavat 

toimijoille näkemyksen siitä, millainen toiminta on sopivaa ja millainen ei. Normit rakentuvat 

ilmastonmuutosdiskurssissa ja samalla rakentavat kyseistä diskurssia. (Cass&Pettenger 2007, 328.) 

 

Tarkastelen tutkimuksessa normien ja diskurssien välistä vuorovaikutusta Euroopan unionin ja 

South Centren tuottamissa dokumenteissa. Tutkimuksen tavoitteena on esittää tulkinta siitä, 

millaisten normien ja diskurssien varaan ilmastonmuutoksen globaalihallinta rakentuu. Millaiseksi 

ongelmaksi ilmastonmuutos muodostuu tässä vuorovaikutuksessa? Lähestyn tutkimusongelmaani 

Carol Lee Bacchin (1999; 2000) mikä on ongelma? -menetelmää8 soveltaen. Menetelmän avulla 

problematisoidaan toimijoiden tulkinnat ilmastonmuutoksen globaalihallinnasta ja puretaan 

toimijoiden ongelman esityksiä. Tutkimuksen kohteena ei näin ollen ole itse ongelma vaan tavat, 

joilla ilmastonmuutos problematisoituu ilmastodiskurssissa ja siinä rakentuvissa ilmastonormeissa.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole vain kuvata Euroopan unionin ja South Centren tulkintojen 

taustalla olevia oletuksia ja ennakkokäsityksiä vaan kommentoida ja arvioida näitä ongelman 

kuvauksia. (Bacchi 1999, 51.) Purkamalla toimijoiden tapaa puhua ilmastonmuutoksesta esitän 

oman tulkintani toimijoiden ongelman esityksistä. Tutkija ja se, mitä tiedetään, kietoutuvat myös 

yhteen tehden objektiivisuuden saavuttamisesta mahdotonta. Tutkijana tuon arviooni mukaan omat 

                                                
8 Bacchi kutsuu lähestymistapaansa “What’s the Problem (to be presented to be)?”. Tässä tekstissä käännän Bacchin 
ilmaisun mikä on ongelma? Halosen (2007) tavoin. Lähestymistapaa käsitellään tarkemmin luvuissa 5.2., 5.3. ja 5.4.  
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oletukseni ja lähtökohtani, joihin olen sidottu. Näkemykseeni ilmastonmuutoksesta vaikuttaa 

vahvasti yhteiskunta, jossa elän. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan jäsenenä olen 

etuoikeutetussa asemassa ja aiheuttamani hiilidioksipäästöt aiheutuvat suurelta osin niin sanotuista 

luksuspäästöistä, joista kehitysmaat kritisoivat kehittyneitä maita toistuvasti. Laadullisen 

tutkimuksen tekijänä olen kiinni omissa arvolähtökohdissani, jotka muokkaavat tapaani ymmärtää 

ilmastonmuutosta. 

1.3. Aineisto tutkimuksen keskiössä 

Laadullisten tutkimusorientaatioiden yhteisenä piirteenä on, että ”ne korostavat sosiaalisten 

ilmiöiden merkityksellistä luonnetta”, joka tulee ottaa huomioon kommunikaation, kulttuurin ja 

sosiaalisen toiminnan kuvaamisessa, selittämisessä ja tulkinnassa. Lähtökohdaksi ei näistä 

taustaoletuksista katsottuna tulekaan nostaa teorian tai hypoteesien testaamista vaan aineiston 

monitahoinen tarkastelu. (Hirsjärvi et al. 2008, 157-160.) Laadullisena menetelmänä mikä on 

ongelma? –lähestymistapa eroaa vahvasti määrällisestä tutkimusotteesta: olennaista ei ole otoksen 

kattavuus vaan valitun aineiston syvällinen tarkastelu. Tutkimuksen tuloksena on tutkijan aineiston 

tarkastelun pohjalta muodostama tulkinta ja diskurssi ilmastonmuutoksesta. (Jokinen et al. 1993, 

28.) Lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden syventyä pienempään aineistoon ja sen taustaoletuksiin 

pyrkimättä antamaan tyhjentävää kuvaa toimijoiden näkemyksistä. Tutkimuksen tavoitteena on 

kommentoida valittuja dokumentteja ja avata tapaa, jolla juuri näissä dokumenteissa puhutaan 

ilmastonmuutoksesta. (Bacchi 1999, 59.) 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu Euroopan unionin ja hallitusten välisen organisaation South Centren 

julkaisemista teksteistä Balin prosessin aikana vuosina 2007-2009. Toimijoiden tuottamista 

dokumenteista on otettu mukaan ne, jotka käsittelevät suoraan ilmastonmuutosta ja kansainvälisiä 

ilmastoneuvotteluja. Euroopan unionin ja South Centren esitysten valinta tutkimuksen aineistoksi 

tarjoaa mahdollisuuden nostaa esiin kaksi kilpailevaa ongelman esitystä, jotka molemmat pyrkivät 

osaltaan tukemaan ja pohjustamaan käynnissä olevia neuvotteluita.  

 

Euroopan unionin yhteisten etujen edustajana komissio on tuottanut useita dokumentteja9, joiden 

pohjalta unionin yhteistä linjaa ilmastoneuvotteluihin on muodostettu ja perusteltu. Komissio myös 

edustaa Euroopan unionia kansainvälisissä yhteyksissä ja vastaa kansainvälisten sopimusten 

neuvottelusta. Euroopan unionin komission julkaisemien vihreiden kirjojen tarkoituksena on toimia 
                                                
9 Valitettavasti dokumenttien suomennoksia ei ole mahdollista käyttää niiden huonon laadun vuoksi. Epäselvyydet ja 
sisältöön vaikuttavat virheet suomennoksissa tekevät suomenkielisestä aineistosta epäluotettavan, joten tämän 
tutkimuksen aineiston analyysissa käytän dokumenttien englanninkielisiä versioita. 
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keskustelun avauksena poliittisien linjauksien ja toimien syntymiselle. Euroopan unionin komissio 

julkaisi kesäkuussa 2007 vihreän kirjan ”Adapting to climate change in Europe – options for EU 

action”. (COM 2007b) Dokumentissa esitellään ilmastonmuutosta ja nelijakoinen lähestymistapa 

ilmastonmuutokseen. Valkoisten kirjojen kautta komission puolestaan määrittelee tarkempia 

toimintaohjeita tiettyihin teemoihin liittyen. Huhtikuussa 2009 komissio julkaisi valkoisen kirjan 

“Adapting to climate change: Towards a European framework for action”, jossa määritellään 

konkreettisia toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. (COM 2009b.) Edellä mainittujen 

vihreän kirjan ja valkoisen kirjan lisäksi EU-aineisto koostuu kuudesta komission antamasta 

tiedonannosta, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta vuosina 2007, 2008 ja 2009.  

 

Euroopan unioni edustaa ilmastoneuvotteluissa kehittyneitä maita, jotka ovat vahvassa asemassa 

kansainvälisillä neuvotteluareenoilla. Hallitusten välinen organisaatio South Centre pyrkii ajamaan 

kansainvälisillä foorumeilla kehitysmaiden etua. South Centre perustettiin vuonna 1995 seuraamaan 

edeltäjänsä South Commissionin työtä. Organisaation peruskirjan on allekirjoittanut 51 

kehitysmaata. South Centre pyrkii vastaamaan globaalin etelän välisen yhteistyön kehittämisen 

tarpeisiin. Etelän maiden tulisi organisaation lähtökohtien mukaan organisoitua tehokkaammin 

globaalilla tasolla, jotta etelässä oleva tieto ja kokemukset saataisiin kattavammin käyttöön 

kansainvälisissä neuvotteluissa.  (South Centre 2010.) 

 

Tarvittaessa South Centre tuottaa poliittisia neuvoja ja tarjoaa muun muassa teknistä tukea 

eteläisten maiden yhteenliittymille kuten G77-ryhmälle. South Centren perustuskirjassa 

määritellyistä tehtävistä yhtenä on ideoiden ja toimintamallien kehittäminen etelän hallitusten 

käyttöön. (South Centre 1994.) Vuosina 2007, 2008 ja 2009 South Centre tuotti useita 

ilmastonmuutosta käsitteleviä muistiota (analytical note) ja yhden poliittisen keskustelupaperin, 

joiden tavoitteena on nostaa esiin kehitysmaiden näkökulmaa ja tukea kehitysmaiden hallituksia 

kansainvälisissä neuvotteluissa. Kaikkiaan aineisto koostuu South Centren osalta kuudesta Balin 

prosessin aikana julkaistusta muistiosta.  
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1.4. Tutkielman rakenne 

Ennen varsinaista aineistoanalyysia työssä käsitellään ilmastonmuutoksen hallinnan taustoja, 

teoreettista viitekehystä ja tutkimuksen menetelmällisiä lähtökohtia. Kappale kaksi keskittyy 

taustoittamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen tähtäävää YK:n 

ilmastosopimusta ja Kioton pöytäkirjaa. Ilmastosopimuksen puitteissa käydyissä neuvotteluissa on 

rakennettu ja rakennetaan jatkuvasti ilmastonormeja ja samalla määritellään omaksumieni 

lähtökohtien mukaan ilmastonmuutoksen sisältöä. Näen YK:n ilmastosopimuksen merkittävämpänä 

ilmastodiskurssin kansainvälisenä foorumina. Kappaleessa taustoitetaan myös Balin tiekarttaa, 

jonka viitekehyksessä käytyihin neuvotteluihin tutkimukseni ajoittuu.  

 

Ilmastonmuutos on esitetty rajat ylittävänä ongelmana, jonka ratkaiseminen edellyttää valtioiden 

välistä yhteistyötä. Samalla ilmastonmuutoksen globaalihallinta on saanut liikkeelle myös muita 

toimijoita, kuten ei-hallitusten välisiä organisaatioita. Sekä Euroopan unioni että South Centre 

edustavat hallitusten välisiä organisaatioita, mutta niiden lähtökohdat ja vaikutusvalta jäsentensä 

toimintaan eroavat toisistaan huomattavasti. Kappaleessa kolme taustoitetaan globaalihallintaa, 

jonka merkittävänä välineenä näen kansainväliset regiimit. Kappaleessa esitellään 

regiimitutkimuksen painotuksia ja asemaa kansainvälisten suhteiden teoriassa. Esitän 

kansainvälisten suhteiden teorian olevan tilanteessa, jossa globaalihallinnan välineenä toimivien 

regiimien sosiaalista luonnetta ei voida sivuuttaa.  

 

Perinteisen regiimiteorian sijasta omaksun konstruktivistisen lähestymistavan analyysini tueksi. 

Tämä johdattaa ottamaan tarkastelun keskiöön normit. Kappaleessa neljä taustoitan näkökulmaani 

normeihin ja sääntöihin. Olennaista kappaleessa on normien ja sääntöjen merkitys poliittisessa 

toiminnassa, kuten ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa. Kappaleessa käsitellään myös normien 

muutosta poliittisen toiminnan ja vuorovaikutuksen tuloksena. Lähtökohtanani on muutoksen 

mahdollisuus ja ilmastonormien kyky muokata toimijoiden näkemystä siitä, mitä ilmastonmuutos 

pitää sisällään ja mitä suljetaan määritelmän ulkopuolelle. Näen toimijoiden toimintaympäristönä 

olevat instituutiot diskursseina, joissa toimijoiden näkemys ilmastonmuutoksesta rakentuu.  

 

Tutkimuksen elementtien läpileikkaavana tekijänä on näkemys kielen ja vuorovaikutuksen 

merkityksestä kansainvälisissä suhteissa. Konstruktivistinen näkökulma ilmastoregiimiin ja sen 

normeihin muodostaa yhdessä menetelmän kanssa kansainvälisten suhteiden kielellisyyttä 

korostavan kokonaisuuden. Kappaleessa viisi esitellään tutkimuksen menetelmä, mikä on ongelma? 

–lähestymistapa, jossa olennaista on usko kielen sosiaalista todellisuutta muokkaavaan voimaan. 
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Lähestymistavassa on olennaista tulkinnat ja ongelmanesitykset, joiden kautta voidaan tarkastella 

ilmastodiskurssia. Kappaleen tavoitteena on yhdistää kansainvälisten normien tarkastelu 

diskursiiviseen tutkimukseen. 

 

Kappaleissa kuusi ja seitsemän keskitytään aineiston analyysiin. Kappaleessa kuusi tarkastellaan 

Euroopan unionin ja kappaleessa seitsemän South Centren ilmastodiskurssia. Kappaleessa 

kahdeksan esitän analyysin pohjalta johdetut johtopäätökset. Palaan kappaleessa myös tutkimukseni 

lähtökohtiin ja reflektoin tutkimusprosessia.  
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2. ILMASTONMUUTOS GLOBAALINA ONGELMANA 

Ympäristön ja luonnonvarojen ylikuormittaminen on johtanut yhteismaan ongelmaan. Ilmastoa on 

rasitettu jatkuvasti enemmän päästöjen kasvaessa. Lopputuloksena kaikki valtiot ovat joutuneet 

kohtaamaan ilmaston lämpenemisen seuraukset, kuten kuivuuden, tulvat, merenpinnan nousun ja 

hirmumyrskyt. (Roberts 2004, 50-51.) 

 

Ilmastonmuutoksen globaalihallinta on rakennettu YK:n alle YK:n ilmastosopimuksen muodossa. 

Toimijat ovat määritelleet ilmastonmuutoksen globaaliksi ongelmaksi, joka tarvitsee globaalia 

ratkaisua globaalin järjestön YK:n kautta. Ilmastonmuutoksen globaalihallinta on rakentunut näiden 

lähtökohtien pohjalta. (Haas 2008, 4.) Ilmastonormien näkyvimpänä foorumina on toiminut YK:n 

ilmastosopimuksen tarjoamat puitteet, jossa toimivat valtioiden lisäksi hallitusten väliset ja ei-

hallitusten väliset organisaatiot. Ilmastokeskustelua käydään myös muilla foorumeilla kuten G8-

maiden ja APEC:n puitteissa. (G8 2007; APEC 2007.) 

 

Ilmastonmuutoksen määrittely globaaliksi ongelmaksi on rakentanut ongelman ympärille vahvoja 

näkemyseroja erityisesti kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välille. Kehittyneet maat ovat 

tunnustetusti tuottaneet historiansa aikana päästöjä enemmän. Nyt teollistuneiden maiden päästöjen 

seuraukset vaikuttavat myös kehitysmaissa. Näin ollen kehitysmaat eivät voi jatkaa kehitystään 

ottamatta huomioon päästöjen haittoja. Kehitysmaat ovat kokeneet joutuvansa luopumaan omista 

kehitystavoitteistaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien vuoksi. (Roberts 2004, 50-51.) Samalla 

on esitetty, että ilmastonmuutosneuvottelut ovat keskittäneet kansainvälisten toimijoiden huomion 

ilmastoon vieden painoarvoa ja resursseja monien muiden vakavien ympäristö- ja kehitysongelmien 

käsittelyltä. Ilmastonmuutoksen globaalihallintaan osallistuvien taloudellisten toimijoiden 

näkökulmasta ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja siihen sopeutumiseksi käytetyt varat 

kasautuvat vahvojen toimijoiden maksettaviksi. Näiden kustannusten hyödyt jakautuvat kuitenkin 

usealle toimijalle. Välittömien taloudellisten hyötyjen puuttuessa toimijat ovat olleet haluttomia 

toimimaan. (Haas 2008, 2.) Ilmasto näyttäytyy sekä taloutta, tasa-arvoa, kehitystä että ympäristöä 

koskevana ongelmana. 

 

Tutkimuksessani keskitän huomioni YK:n ilmastosopimukseen, joka koostuu edellä mainittuihin 

G8-maiden ja APECin kokouksiin verrattuna laajemmasta osallistujakunnasta. YK:n foorumeilla 

myös heikommassa asemassa olevilla jäsenillä on nähty olevan muita areenoita paremmat 

mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. (Haas 2002, 77.) Luvun tavoitteena on tarkastella 
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ilmastonmuutoksen hallintaa YK:n ilmastosopimuksen viitekehyksessä. Erityisesti luvussa 

keskitytään Balin prosessiin, jonka tuloksena Balin tiekartta syntyi. 

2.1. YK:n ilmastosopimus 

Ilmastonmuutos nostettiin kansainväliselle poliittisella agendalle ensimmäisen kerran vuonna 1972 

Tukholman ympäristökonferenssissa. Tukholman konferenssin päätöksenä julkaistussa 

toimintasuunnitelmassa hallituksia kehotettiin ottamaan ilmasto toimissaan huomioon ja arvioimaan 

toimien mahdollinen vaikutus ilmastoon: 

”Ihmisten ympäristön suojelu ja parantaminen on merkittävä teema, joka vaikuttaa ihmisten 
hyvinvointiin ja maailman laajuiseen taloudelliseen kehitykseen; se on kaikkien maailman 
ihmisten kiireellinen toive ja kaikkien hallitusten velvollisuus.” (käännös IS.) 

“The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects 
the well-being of peoples and economic development throughout the world; it is the urgent 
desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments.” (UNEP 1972.) 

Olennaista on, että Tukholman konferenssissa ilmastonmuutos määriteltiin kollektiiviseksi 

ongelmaksi, joka kaikkien tulee ottaa toimissaan huomioon. Sekä kehittyneiden että kehitysmaiden 

tulee näiden lähtökohtien valossa olla mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. 

Ilmastonmuutoksen oletettiin jo Tukholmassa vaativan valtioiden välistä yhteistyötä ja 

globaalihallintaa, vaikka globaalihallinta nousi selvemmin kansainväliseksi teemaksi 1990-luvulla 

Our Global Neighbourhood –raportin myötä. (The Commission on Global Governance 1995.)  

 

Vaikka ilmastonmuutoksen määriteltiin vuonna 1972 kiireelliseksi teemaksi, YK:n ilmastosopimus 

syntyi vasta 1990-luvun alussa reaktiona 1980-luvulla kasvaneeseen huoleen ympäristön tilasta ja 

kasvavaan tietoisuuteen ilmastonmuutoksen haitoista. Sopimus tehtiin juuri ennen Rio de Janeirossa 

pidettyä YK:n kehitys- ja ympäristökonferenssia 1992. Sopimuksesta tekee entistä merkittävämmän 

se, että se pystyi vetämään yhteen suuresti vaihtelevat poliittiset kannat ja lähestymistavat. Jotkut 

toimijat vaativat sitovaa sopimusta kun taas toiset eivät tunnustaneet ongelman kriittisyyttä. 

Kehitysmaat puolestaan pelkäsivät sopimuksen tarkoituksellisesti hidastavan heidän kehitystään. 

(Grubb et al. 1999, 37.)  

 

Sopimuksen artikla kaksi esittelee sopimuksen yleisen tavoitteen: 

”Tämän yleissopimuksen ja siihen liittyvien konferenssin sopimuspuolten hyväksymien 
oikeudellisten asiakirjojen perimmäisenä tavoitteena on yleissopimuksen asiaankuuluvien 
määräysten mukaisesti saada aikaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakiintuminen 
ilmakehässä sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallista häiriötä 
ilmastojärjestelmälle. Tämä taso tulisi saavuttaa aikavälillä, joka sallii ekosysteemien 
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sopeutua ilmastonmuutokseen luonnollisella tavalla, varmistaa ettei elintarviketuotanto ole 
uhattuna ja mahdollistaa kestävän taloudellisen kehityksen.” (käännös IS.) 

”The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the 
Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions 
of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level 
that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a 
level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally 
to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic 
development to proceed in a sustainable manner.” (UNFCCC 1992, 4.) 

YK:n ilmastosopimuksessa sen määritellään sisältävän oikeudellisia instrumentteja päästöjen 

hillitsemiseen. Ilmastosopimus ei kuitenkaan sisällä oikeudellisesti sitovia 

päästövähennystavoitteita sopimuksen osapuolille. Sävyltään sopimuksen tavoitteet ovat yleisiä ja 

esimerkiksi päästöjen vakiinnuttamiseen käytettävä aikaväli jätetään avoimeksi.  

 

YK:n ilmastosopimus jakaa jäsenmaat kolmeen liitteeseen. Liitteen I maihin kuuluvat teollistuneet 

maat, jotka olivat OECD:n jäseniä vuonna 1992 sekä siirtymätalouden maat, kuten Venäjän 

federaatio, Baltian maat ja Itä-Euroopan maat. Liite II sisältää myös OECD-maat, muttei 

siirtymätalousmaita.10 Tämän liitteen jäsenet ovat sopimuksen mukaan velvoitettuja tukemaan 

taloudellisesti kehitysmaita ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa. Lisäksi 

heidät velvoitetaan tukemaan kehitystä ja ympäristöystävällisen tekniikan siirtämistä 

siirtymätalousmaille ja kehitysmaille. Liitteisiin I kuulumattomat maat ovat käytännössä 

kehitysmaita.  Erityisasemassa ovat myös YK:ssa vähiten kehittyneiden maiden luokituksen saaneet 

48 maata, joiden kyky vastata ilmastonmuutokseen on erityisen huono. Näiden maiden tunnustetaan 

tarvitsevan huomattavan paljon tukea. (UNFCCC 1992.) 

 

Institutionaalisessa mielessä kehitysmaat ovat organisoituneet G77-ryhmäksi, joka 

ilmastoneuvotteluissa esiintyy yhdessä Kiinan kanssa (G77+Kiina). Ryhmittyminen antaa 

kehitysmaille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja tarjoaa puitteet kansainvälisiin 

neuvotteluprosesseihin: köyhimpien maiden konkreettiset mahdollisuudet osallistua kansainvälisiin 

neuvotteluihin ilman ryhmää ovat heikot. Ryhmä on kuitenkin jakautunut monilta osin ja sen 

sisäinen hierarkia ja eroavat intressit vaikeuttavat sekä vääristävät sen toimintaa. G77+Kiina-ryhmä 

pyrkii muodostamaan yhteisiä kantoja tunnustaen kuitenkin moninaisuutensa. Ilmastoneuvotteluissa 

ryhmää ovat yhdistäneet halu painottaa kestävää kehitystä, rahoituksen kasvattamista, teknologian 

                                                
10 Käsitteisiin kehittynyt maa ja kehitysmaa liittyy paljon problematiikkaa, josta saisi kokonaan erillisen tutkielman. 
Tässä tutkielmassa viittaan kehittyneisiin maihin YK:n ilmastosopimuksen liitteen I ja II maina ja kehitysmaihin näiden 
liitteiden ulkopuolelle jääneinä maina. Käsitteiden käyttäminen on luontevaa tässä yhteydessä myös sen vuoksi, että 
aineitossani Euroopan unionin komissio ja South Centre viittaavat toistuvasti kehitysmaihin (developing countries) ja 
kehittyneisiin maihin (developed countries). (kts. kpl 6 ja kpl7.) 
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siirtoa ja yhteisen mutta eriävän vastuun periaatetta.11 Ilmastoneuvotteluissa ryhmä on pyrkinyt 

liittoutumaan vahvemman neuvotteluaseman saamiseksi. Jäsenmailla on monia yhteisiä intressejä ja 

ne ovat haavoittuvia ilmaston muuttuessa. Samalla neuvottelut ovat kuitenkin paljastaneet 

kehitysmaiden jakautuneisuuden. Huolimatta yrityksistä muodostaa yhtenäisiä kantoja 

ilmastoneuvotteluissa kehitysasteet vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Öljyntuottajamaiden 

(OPEC) vahvuus G77-ryhmässä vaikuttaa ryhmän yhdessä muodostamiin kannanottoihin. Brasilia, 

Intia, Meksiko ja Kiina ovat toisaalta olleet vahvoja G77+Kiina-ryhmässä ilmastoneuvotteluissa. 

G77+Kiina –ryhmän maat ovat muodostaneet pienempiä neuvotteluryhmittymiä ajamaan 

tarkemmin rajattuja intressejään ilmastoneuvotteluissa. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa pienten 

saarivaltioiden ryhmä (AOSIS), Afrikan maiden ryhmä ja vähiten kehittyneiden maiden ryhmä 

(Least Developed Countries). (Williams 2005, 60-61.)  

 

Olennaista on, että sopimuksessa tunnustettiin kehitysmaiden oikeus kehitykseen. Kehitysmaiden 

päästöjen todettiin olevan suhteessa pienet, mutta niiden osuus päästöistä tulee kasvamaan maiden 

sosiaalisten ja kehitystarpeiden myötä. (UNFCCC 1992, 1.) Sopimuksen osapuolilla on oikeus ja 

velvollisuus tukea kestävää kehitystä. Ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa tulee ottaa 

huomioon osapuolten erilaiset tilanteet ja toimet tulee integroida kansallisiin kehitysohjelmiin. 

(UNFCCC 1992, 4.)  Kestävä kehitys on liitetty sopimuksen artikloihin niin kiinteästi, että voidaan 

todeta, että neuvotteluiden yhteydessä tehdyt esitykset, jotka eivät tue kestävää kehitystä, eivät ole 

sopimuksen mukaan legiimejä. (Moellendorf 2009, 250.) Kestävän kehityksen ja 

ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen välinen yhdistäminen aiheuttaa eri 

kehitysasteilla olevien toimijoiden välille jo lähtökohtaisesti erilaisen aseman. Kehittyneemmät 

osapuolet ovat jo saavuttaneet korkean kehitysasteen. Näiden toimijoiden tulisi kestävän kehityksen 

näkökulmasta varmistaa toimiensa kestävyys. Kestämättömät kehityspolut tulisi muuttaa kestäviksi. 

Vastaavasti kehityksessä heikommalla tasolla olevat osapuolet joutuvat rakentamaan kehitystiensä 

kestävän kehityksen pohjalle alusta asti. Samalla taloudellisen kehityksen merkityksellisyys toimien 

toteuttamisessa tulee ilmastosopimuksen mukaan tunnustaa. Osapuolten tulee tukea avointa 

kansainvälistä talousjärjestystä, joka johtaa kestävään taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen 

erityisesti kehitysmaissa. Tällä haluttiin varmistaa kehitysmaiden resurssien kasvu 

ilmastonmuutokseen vastaamisessa. (UNFCCC 1992, 4.)  

 

YK:n ilmastosopimuksen myötä kaikki osapuolet ovat tunnustaneet kehittyneiden maiden 

tuottaneen suurimman osan globaaleista kasvihuonekaasujen päästöistä. Sopimuksessa kirjattiin 

                                                
11 Tutkimuksen analyysiosassa vastaavat teemat nousevat selkeästi esiin South Centren ilmastodiskurssissa. (kts. kpl. 7.) 
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ilmastonmuutoksen tarvitsevan globaalia yhteistyötä ja valtioiden osallistumista tehokkaaseen 

kansainväliseen toimintaan. Toiminta tulee pohjautua yhteiseen mutta eriävään vastuuseen 

kehittyneiden ja kehitysmaiden välillä sekä suhteutua maiden mahdollisuuksiin ja sosiaaliseen ja 

taloudelliseen tilanteeseen. (UNFCCC 1992, 1.) Yhteisen mutta eriävän periaatteen juuret ovat 

Tukholman konferenssissa, jolloin normin lähtökohdat kirjattiin syntyneeseen julistukseen. 

Normilla viitataan sekä kehittyneiden maiden vastuuseen globaalille ympäristölle aiheuttamistaan 

paineista että kehittyneiden maiden parempiin teknologisiin ja taloudellisiin valmiuksiin 

ekologisten ongelmien ratkaisussa. (Okereke 2008, 32.) Yhteisen mutta eriävän vastuun normista on 

johdettu periaate, jonka mukaan saastuttaja on vastuussa ja maksuvelvollinen ympäristölle 

aiheuttamastaan vahingosta. (Moellendorf 2008, 255.) Saastuttajan vastuun suhteuttaminen 

oikeuteen kehittyä antaa otollisen tilan tulkintaerojen syntymiselle. Jos kehitysmailla on oikeus 

kehittyä ja nostaa kehityksen vuoksi omia päästömääriään, ovatko ne myös vastuussa päästöjensä 

aiheuttamista vahingoista? 

 

YK:n ilmastosopimuksen artikla kolme keskittyy periaatteisiin, joiden pohjalta sopimuksen 

tavoitteita toteutetaan. Nämä periaatteet pyrkivät osaltaan selventämään kehityksen ja saastuttajan 

vastuun välistä ristiriitaa. Sopimuksen osapuolten tulee suojella ilmastoa nykyisten ja tuleville 

sukupolville tasa-arvoisuuden ja jaetun mutta yhteisen vastuun pohjalta. Periaate kehottaa 

kehittyneitä maita ottamaan vetovastuun ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja sen 

haitallisten vaikutusten estämisestä. Artiklan mukaan kehittyneiden maiden tarpeet ja erilainen 

tilanne tulee huomioida. Lisäksi niiden maiden, jotka joutuvat kantamaan suhteettoman suuren 

vastuun, tilanne tulee ottaa erityisen huomion kohteeksi. (UNFCCC 1992, 3.)  

 

Osapuolten odotetaan artiklan mukaan varautuvan jo etukäteen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja 

niiden torjumiseen. Ennalta varautumisen periaatteeseen liittyy myös näkemys, ettei tieteellisen 

tiedon puutetta voida pitää syynä toimimattomuuteen vakavan vahingon uhatessa. Varautumisen ja 

toimien tulee pohjautua kuitenkin kustannustehokkuuteen. Toiminnassa tulee ottaa huomioon 

erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset tilanteet. (UNFCCC 1992, 3.)  

 

YK:n ilmastosopimus täydentyi vuonna 1997 hyväksytyllä Kioton pöytäkirjalla. Joulukuussa 

hyväksytty Kioton pöytäkirja on oma sopimuksensa, joka sitoo kehittyneet maat 

kasvihuonekaasujen vähentämiseen. (Kyoto Protocol 1998.) Pöytäkirjan muodostaminen oli askel 

kohti tehostettuja toimia ilmastonmuutosta vastaan. Sopimuksen yksityiskohtaisemmat 

täytäntöönpanosäännöt saatiin päätökseen vasta YK:n ilmastosopimuksen osapuolikonferenssin 

seitsemännessä kokouksessa Marrakeshissä 2001. Kioton sopimus astui voimaan vuonna 2005 
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Venäjän ratifioitua sen. Sopimuksen ulkopuolelle jäivät muun muassa Yhdysvallat ja Australia, 

joka kuitenkin ratifioi sopimuksen Balin konferenssissa 2007. Kioton sopimukseen johtaneissa 

neuvotteluissa useat teemat jäivät auki, joten parhaimmillaan pöytäkirja on osapuolten välinen 

kompromissi, joka on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä. Kehitysmaat kritisoivat sopimusta heti 

sen synnyttyä kehityskysymysten ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteiden pinnallisesta 

käsittelystä. (Linnér et al. 2005, 408.) 

 

Kioton pöytäkirja asettaa kehittyneille maille maakohtaiset päästövähennystavoitteet, mutta jättää 

kehitysmaat tavoitteiden ulkopuolella. Perusteluina on esitetty kehitysmaiden heikompi asema 

päästövähennyksien suorittamiseksi esimerkiksi taloudellisessa mielessä, ja toisaalta historiallinen 

vastuu kasvihuonepäästöistä lankeaa tunnustetusti kehittyneille maille. Kioton pöytäkirjan 

ensimmäinen kausi loppuu vuonna 2012. (Kyoto Protocol 1998.) Kioton sopimuksen toiselle 

sitoutumiskaudelle on esitetty merkittävämpiä sitoumuksia ja suurempia päästövähennyksiä.  Balin 

ilmastokonferenssia edeltäneet kansainväliset ilmastoneuvottelut keskittyivät pohjustamaan tulevaa 

konferenssia, jonka tavoitteeksi oli asetettu tiekartan luominen. Balin tiekartan tarkoituksena oli 

luoda viitekehys, jonka puitteissa uutta ilmastosopimusta muotoiltaisiin. (COP 13 2010.) 

 

Tasa-arvoisuuden korostaminen on ollut suuri huolen aihe kehitysmaille YK:n 

ilmastosopimuksessa. (Oberhür-Ott 1999, 27.) Tasa-arvoisuuden toteutumista on heikentänyt 

kehittyneiden maiden niin sanottujen luksuspäästöjen rinnastaminen kehittyvien maiden 

välttämättömiin maataloudesta syntyviin päästöihin. (Linnér et al. 2005, 409.) Päästökaupan 

nouseminen vahvasti ilmastoregiimin agendalle Kioton pöytäkirjan myötä on osaltaan siirtänyt 

huomiota pois pitkän aikavälin tavoitteista ja maiden konkreettisista päästöjen leikkaustavoitteista. 

Kehitysmaiden näkökulmasta painopiste onkin siirtynyt heikompiosaisten maiden tukemisesta 

teollisuusmaiden taakan keventämiseen. (Najam-Huq-Sokona 2003, 223-225.) 

2.2. Balin tiekartta 

Balin ilmastokonferenssissa joulukuussa 2007 luotiin Balin tiekartta, jonka pohjalta neuvottelut 

Kioton sopimuksen jatkokaudesta vuoden 2012 jälkeen aloitettiin. Balin tiekartta koostuu kolmesta 

elementistä, jotka luovat puitteet monenkeskisille neuvotteluille ja edellytykset 

päästövähennyssitoumuksien syntymiselle. (COP 13 2010.) 

 

YK:n ilmastosopimuksen osapuolikonferenssi teki päätöksen Balin toimintasuunnitelmasta, jonka 

pohjalta Montrealin osapuolikonferenssissa luotu keskustelukerho Ad Hoc Working Group on 
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Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) muutettiin viralliseksi 

neuvotteluryhmäksi. Balin toimintasuunnitelmalla kootaan yhteen eri elementtejä, kuten 

teknologian siirtoon ja metsäkadon estämiseen liittyviä toimia, jotka tulee huomioida Kioton 

pöytäkirjan jatkokaudelle luotavassa sopimuksessa. Päätös ei sisällä mainintaa jäsenmaita 

koskevista päästövähennyksistä, mutta siinä viitataan IPCC:n raporteissaan esittämiin lukuihin ja 

ennusteisiin. Kaikki osapuolet sitoutuivat päätöksen myötä jatkoneuvotteluihin. Merkittävää on, että 

päätös koskee kaikkia YK:n ilmastosopimuksen jäsenmaita huolimatta siitä, ovatko he ratifioineet 

Kioton sopimuksen. (UNFCCC 2008.)  

 

Kioton sopimuksen jäsenmaiden väliset neuvottelut ensimmäisen sitoumuskauden jälkeisestä ajasta 

jatkuivat Balilla erillisen Montrealissa luodun neuvotteluryhmän Ad Hoc Working Group on 

Further Commitments for Annex I Parties Under the Kyoto Protocol (AWG-KP) puitteissa. Toisena 

Balin tiekartan elementtinä on AWG-KP:n tekemä päätös. Neuvotteluryhmä sopi Balilla suuntaa-

antavista päästövähennysluvuista neuvotteluiden pohjaksi. Päätöksen avulla Balin tiekarttaan saatiin 

mukaan lukuja, jotka jäivät pois YK:n ilmastosopimuksen osapuolikonferenssin päätöksistä suurelta 

osin Yhdysvaltojen vastustuksen vuoksi. (AWG-KP 2008.)  

 

Balin tiekartan kolmantena osana on Kioton pöytäkirjan osapuolikonferenssin tekemä päätös Kioton 

pöytäkirjan arvioinnista eli pöytäkirjan artiklasta 9, jonka mukaan osapuolikonferenssin tulee 

säännöllisesti tarkastella sitoumuksia saatavilla olevan tieteellisen, sosiaalisen, taloudellisen ja 

teknisen tiedon valossa. Päätöksellä käynnistettiin arviointi, jonka pohjalta Kioton pöytäkirjaa 

voidaan uudistaa vastaamaan paremmin uuden sitoumuskauden haasteita. (KP-MCP 2008.)  

Kioton sopimuksen ensimmäisen sitoumuskauden loppuminen asettaa kehitysmaat sekä haasteen 

että mahdollisuuden eteen. Haasteen aiheuttaa kehittyneiden maiden dominoiva asema 

ilmastoneuvotteluissa. Kehitysmaiden intressien ja huolenaiheiden näkyvyys on osittain peittynyt 

vuosittaisissa osapuolikonferensseissa kehittyneiden maiden ollessa haluttomia tai hitaita 

toteuttamaan niille asetetut velvoitteet. Kioton pöytäkirjassa asetetut kriteerit sallitulle 

päästömäärälle ovat olleet huolen aiheita kehitysmaiden näkökulmasta. Mikäli samoja kriteereitä 

käytetään Kioton jälkeisissä sopimuksissa, päästörajat jakautuvat kritiikin mukaan epätasaisesti 

kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välillä. Vuoden 1990 asettamisen nollavuodeksi ja 

päästövähennysten laskeminen suhteessa vuoteen 1990 tarjoaa kehittyneille maille lähtökohtaisesti 

suuremman sallitun päästömäärän kuin kehitysmaille: kehitysmaan päästöt verrattuna 

kehittyneeseen maahan olivat vuonna 1990 huomattavasti pienemmät. Kehitysmaat ovatkin ajaneet 

oikeudenmukaisempaa ja johdonmukaisempaa päästöjen laskutapaa, jossa painotettaisiin 
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selkeämmin kestävää kehitystä. Toisaalta uuden sopimuksen myötä kehitysmailla on mahdollisuus 

tuoda omia intressejään esille ja vaikuttaa tuleviin painotuksiin erityisesti nyt, kun Kioton 

pöytäkirjan ensimmäisen vaiheen vaikeat neuvottelut ovat jäämässä taka-alalle. Kehitysmaiden 

rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä niin päästöjen vähentämisen kuin 

päästökaupankin kannalta. (Najam-Huq-Sokona 222-223, 2003.)  

 

Kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden arvoja tutkineen Rosalesin mukaan neuvottelijat ovat 

sitoutuneet ympäristön suojelun tavoitteeseen, joka on ilmastonmuutosneuvotteluiden lähtökohta. 

Kioton sopimuksen osaksi liitetty päästökauppa jakaa Rosalesin tutkimuksen mukaan 

ilmastosopimuksen osapuolia. Päästökaupan kriitikot painottavat enemmän vastuun, vallan ja 

oikeudenmukaisuuden merkitystä. Päästökauppaan sitoutuminen ei näistä lähtökohdista katsottuna 

ole riittävä väline sitouttamaan kehittyneet maat päästövähennyksiin. Arvonäkökulmasta vastuu, 

valta ja oikeudenmukaisuus ovat merkittävimpiä kysymyksiä käynnissä olevia neuvotteluja Kioton 

jälkeisestä ajasta. (Rosales 2008.)  

 

Oikeudenmukaisuus ilmastopolitiikassa on noussut neuvotteluiden polttopisteeseen. 

Oikeudenmukaisena on pidetty saastuttajan vastuuta tekemästään vahingosta ja yhteisen ilmaston 

suojelemista tasa-arvoisesti. Tasa-arvoisuuteen liittyy jokaisen ihmisen tasa-arvoinen päästömäärä, 

vaikka kehittyneiden ja kehitysmaiden asukkaiden päästöt eivät laadullisesti olisikaan suoraan 

verrattavissa toisiinsa. Samalla tasa-arvoisuuteen liittyy heikommassa asemassa olevien tukeminen 

ja kaikkien ihmisten oikeus hyvinvointiin. Oikeudenmukaisuuteen on näin ollen sisäänrakennettu 

oletus kehittyneiden maiden suuremmasta vastuusta ilmastonmuutokseen vastaamisesta. 

(Kamminga 2008, 675; kansainvälisen ympäristöhallinnan ja oikeudenmukaisuuden suhteesta kts. 

esim. Paavola 2005.) 

 

Heikompien maiden sosiaalisten, taloudellisten ja teknisten valmiuksien parantaminen on ollut 

vahvasti esillä kehitysmaiden diskurssissa. Argumentointi liittyy selvästi myös kestävän kehityksen 

periaatteisiin ja näkemykseen, jonka mukaan kehittyneiden maiden tulee kaikin tavoin auttaa 

kehittyneitä maita käsittelemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. (Najam-Huq-Sokona 227-228, 

2003; Linnér et al. 2005, 409.)  Koska UNFCCC:n artikloissa kestävä kehitys on tuotu esille ja 

koska ilmastonmuutoksen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset on yhä kiistattomampia, 

kehitysmaat ovat painottaneet erityisesti oikeutta kehitykseen. (Najam-Huq-Sokona 222-223, 2003.) 
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3. GLOBAALIHALLINNAN VÄLINEENÄ REGIIMIT 

”Minun teemani on, että meidän täytyy kehittää paikkaansa pitäviä käsitteitä, teorioita, 
politiikkaa ja instituutioita, joiden kautta voimme käsitellä valtavaa muutosta. Meillä ei ole 
varaa jäädä vanhentuneen menneisyytemme vangeiksi. Politologeina meidän täytyy ymmärtää 
että kansallisvaltioiden valta käsitellä globaaleja kriisejä on rajoitettu. Meidän täytyy tulla 
globaalimmaksi visioissamme, opetuksessa ja tutkimuksessa. Meidän täytyy ajatella 
epätavanomaisesti.” (käännös IS.)   

“My theme is that we need to develop tenable concepts, theories, policies, and institutions by 
which we can deal with such momentous change. We cannot afford to continue to remain 
prisoners of our obsolescent past. As political scientists, we must understand that nation-states 
are limited in their power to deal with world crises. We must become global in our vision, 
teaching, and research. We must think unhabitually.” (Boyer 1990, 51.) 

Perinteisesti maailmanpolitiikka on määritelty valtiokeskeisesti. Globalisaation ja rajat ylittävien 

ongelmien myötä valtiokeskeistä ajattelua on avattava ja maailmanpolitiikka ymmärrettävä muuna 

kuin pelkästään maantieteellisenä laajuutena. Maailmanpolitiikkaan liittyy useita koko maailman 

kannalta keskeisiä ja merkityksellisiä ilmiöitä. (Aaltola 2007, 20.) Kun maailmanpolitiikkaa 

tarkastellaan tästä näkökulmasta, siihen liittyy monia kansainvälisen ympäristöpolitiikan teemoja, 

joista yhtenä merkittävimmistä on tällä hetkellä ilmastonmuutos. Ympäristöpolitiikka haastaa monet 

kansainvälisen politiikan perusolettamukset. Globaalit ympäristöongelmat kulkevat rajojen yli, 

jolloin valtioiden mahdollisuus suojella omaa aluettaan ja väestöään ilman yhteistyötä muiden 

valtioiden kanssa vähenevät. (DeSombre 2002, 5.) Samalla kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa 

ei voida väistää kansainvälisen politiikan lähtökohtaa anarkisesta maailmasta. Ympäristösopimukset 

ja ympäristöongelmiin vastaaminen edellyttävät valtioiden halua sitoutua yhteistyöhön 

kansainvälisellä tasolla. Ne edellyttävät globaalihallintaa.   

 

Hakovirran mukaan kansainvälinen hallinta on tutkimussuunta, ”joka pyrkii erityisesti selvittämään 

sitä, miten erilaisia kansainvälisiä ongelmia kyetään laajapohjaisen yhteistoiminnan kautta 

hallitsemaan lisääntyvän keskinäisriippuvuuden oloissa”. (Hakovirta 2002, 119.) Valtioiden rajat 

ylittävien ongelmien kuten ilmastonmuutoksen hallinnointi on vaatinut valtioilta yhä pidemmälle 

menevää yhteistyötä. Globaaliongelmiin vastaaminen yksin on muuttunut vaikeaksi ja jopa 

mahdottomaksi. Globaalihallinnan avulla pyritään ”manipuloimaan globalisaation voimia, 

hillitsemään globalisaation negatiivisia vaikutuksia ja etuoikeuttamaan valtioita jotka noudattavat 

globaaleja sääntöjä”. (Halabi 2004.) Vuonna 1995 julkaistun raportin Our Global Neighbourhood 

mukaan hallinta on prosessi, jossa eriävät intressit ja näkemykset voidaan sovittaa yhteen ja 

yhteistyötä kehittää. Globaalihallintaan liittyvät olennaisesti valtioiden välisen kanssakäymisen 

lisäksi myös kansalaisjärjestöt, monikansalliset yritykset ja globaalitalous. (The Commission on 

Global Governance 1995, 2-3.)  
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Tässä kappaleessa tarkastelen globaalihallintaa ja regiimejä globaalihallinnan välineenä. 

Tavoitteena on määritellä teoreettisesti ilmastonmuutoksen globaalihallinnan ja ilmastoregiimin 

suhde toisiinsa ja asettaa kansainvälisten normien tutkimus regiimitutkimuksen kontekstiin. 

Määrittelen regiimit sosiaalisiksi instituutioiksi. Kappaleen lopuksi tarkastelen regiimitutkimusta 

kansainvälisen politiikan teoriassa ja suhteessa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan. 

3.1. Globaalihallinta 

Lähestymistapana globaalihallinta pyrkii kokoamaan yhteen niitä tapoja, joilla globalisaation 

aiheuttamiin hallitsemattomiin prosesseihin pyritään vastaamaan. Globaalihallinnan käsitettä on 

käytetty kuvaamaan useita eri näkökohtia ja tämä on myös tehnyt käsitteen sekavaksi. Haasteena on 

ollut globaalin ja hallinnan käsitteen määrittely erillään ja yhdessä. (kts.esim. Dingwerth & Pattberg 

2006, 188; Paterson et al. 2003.) Politisoituneesta näkökulmasta katsottuna globaalihallinnassa 

etsitään tapoja, joilla toimijat voivat vastata globaaleihin ongelmiin. Neoliberalistisista 

lähtökohdista katsottuna globaalihallinta voidaan ymmärtää tarkemmin poliittisena käsitteenä, 

jolloin toimijoiden intresseissä on yhteistyö omien etujen turvaamiseksi. Globaalihallinnan näkevät 

vahvasti politisoituneena myös kriittisen lähestymistavan edustajat. Kriittisestä näkökulmasta 

globaalihallinta avautuu diskursiivisena taisteluna siitä, kuka päättää mitä ja kenen puolesta. 

Toimijoiden tavoitteena on poliittisen vallan saavuttaminen, minkä avulla instituutioita voidaan 

muokata. (Dingwerth & Pattberg 2006, 196.) Kriittistä lähestymistapaa, jonka taustalla on 

näkökulma valtaa tavoittelevista valtioista, tukee kansainvälisen politiikan teorian lähtökohtia omaa 

etuaan ajavista rationalistisista toimijoista.  

 

Omasta konstruktivistisesta näkökulmastani tarkasteltuna globaalihallinta on tarkoituksen mukaista 

ymmärtää edellä esitettyä löyhempänä käsitteenä, joka yleisellä tasolla pitää sisällään Youngia12 

mukaillen sosiaalisten instituutioiden perustamisen ja toiminnan.13 (Young 1997, 4.) 

Globaalihallintaa käytetään tässä yhteydessä analyyttisenä käsitteenä, jolla pyritään hahmottamaan 

sen hetkisen maailman politiikan todellisuutta, oli se sitten rakennettu, havaittu tai todellinen. 

(Dingwerth & Pattberg 2006, 189.) Globaalihallinnan avulla voidaan ymmärtää kanssakäymistä ja 

muutoksia, joita maailmanpolitiikassa havaitaan. (Dingwerth & Pattberg 2006, 186.)  

 

                                                
12 Youngin mukaan nämä sosiaaliset instituutiot voivat käsitellä monia erilaisia asioita. Poliittisesti merkityksellisinä 
instituutioita voidaan pitää erityisesti järjestelyjä, jotka tähtäävät konfliktien ratkaisemiseen ja kestävän yhteistyön 
luomiseen tilanteessa, jossa toimijoilla on eri motiivit. (Young 1997, 4.) 
13 Ilmastonmuutoksen globaalihallinnan rakentuminen sosiaalisten instituutioiden kautta nousee esiin aineiston 
analyysissa: EU rakentaa ilmastonmuutoksen globaalihallintaa johtajuuden instituution kautta (kts. kpl 6.2) 
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Analyyttisenä käsitteenä globaalihallinta eroaa perinteisistä kansainvälisten suhteiden 

tutkimustraditioista. Perinteisen valtiokeskeisyyden ohelle on nostettu myös muita toimijoita kuten 

ei-hallitusvälisiä organisaatioita, transnationaalisia yrityksiä ja tiedeyhteisö. Näiden toimijoiden 

vallan nähdään pystyvän haastamaan jopa perinteisen valtion valta. (Dingwerth & Pattberg 2006, 

189; Auer 2000; Fisher et al. 2004.) Ei-hallitusten väliset organisaatiot hoitavat kuitenkin usein 

tehtäviään hallitusten ja hallitusten välisten organisaatioiden rahallisella avustuksella. (Murphy 

2000, 795-796.) Olennaista on, miten toimijuus määritellään. Ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnassa on edustettuina useita tahoja vaikka päätösvalta on pidetty valtioilla. (kts.esim. 

Soroos 2001; Ott 2001, ei-hallitusten välisistä toimijoista ilmastopolitiikassa kts.esim. Gough et al. 

2001.) Esimerkiksi Euroopan unioni muodostaa kansainvälisen politiikan näkökulmasta 

ainutlaatuisen toimijan. Hallitusten välisenä organisaationa Euroopan unioni on pystynyt luomaan 

itselleen tunnustusta kansainvälisenä toimijana ja luomaan jäsenvaltioistaan erillistä päätösvaltaa. 

(kts. esim. Vogler 2008.) 

 

Patersonin (1999, 794.) esittämän ympäristöhallinnan näkökulmasta globaalihallinta voidaan nähdä 

puhtaasti globalisoituneena, jolloin hallinnan prosesseja ei voida liittää mihinkään määrättyyn 

paikkaan vaan hallinta ottaa sen muodon, mikä sille tietyssä tilanteessa sopii. Ilmastonmuutoksen 

globaalihallinta on rakennettu ilmastoregiimin ympärille. Se on saanut kirjallisen muotonsa YK:n 

ilmastosopimuksen myötä. Globaali ympäristöhallinta viittaa käsitteenä globaalihallintaa laajemmin 

kansainvälisten ympäristöorganisaatioiden ja sopimusten verkostoon ja näiden väliseen tilaan. 

(Vogler 2008, 835.) Globaalihallinnassa ollaan kiinnostuneita eri tasojen, kuten kansainvälisen, 

kansallisen ja alueellisen tason, välisistä yhteyksistä. Samalla globaalihallinnassa on korostettu 

erilaisten hallinnan muotojen toimivan rinnakkain ilman hierarkiaa eri tasojen välillä. (Dingwerth & 

Pattberg 2006, 189-193.) Globaalin ympäristöhallinnan tutkimuksessa on viitattu glokalisaatioon, 

jolloin auktoriteetti siirtyy samaan aikaan yhä enemmän transnationaalisille toimijoille ja alas 

paikallistasolle. (Paterson 1999, 795-796.) Ilmastonmuutoksen globaalihallinnan kannalta eri 

tasojen toiminta on olennaista. Ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä ja siihen sopeutumiseen 

tähtääviä toimia toteutetaan kansainvälisen tason lisäksi kansallisella ja alueellisella tasolla. 

Glokalisaation vastaisesti ja tasojen välisen hierarkian osalta kansallinen taso on näyttäytynyt 

voimakkaana kansallisten intressien muodossa.14  

 

 

                                                
14 Eri tasojen toiminta ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa nousee esiin aineistosta erityisesti South Centren 
ilmastodiskurssissa. (kts. kpl 7.4.) 
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3.2. Regiimit sosiaalisina instituutioina 

Lähtökohtaisesti regiimiteoria on keskittynyt valtioiden välisiin suhteisiin ja globaalihallinta 

sääntöjen luomiseen ja toimintaan muilla tasoilla ottaen huomioon transnationaalisten toimijoiden 

osallistumisen. Globaalihallinnan tutkimus on ollut regiimitutkimusta laaja-alaisempaa ja 

globaalimpaa. Esimerkiksi globaali ympäristöhallinta on nähty normien, ohjeiden, regiimien, 

sääntöjen ja toimintamallien sekoituksena ilman kirjattua muotoa. (Paterson 1999, 795-796.) 

Regiimianalyysi on avautunut globaalihallinnan ulottuvuuksille viimeaikaisessa kehityksessä. 

Nykyään muutenkin käytännössä pieni ero hallinnan ja regiimien tutkimuksen välillä on kaventunut 

entisestään, kun regiimitutkimuksessa on keskitytty uusiin alueisiin. (Hakovirta 2002, 41.) 

Hakovirran mukaan regiimitutkimusta voidaan pitää eräänä vastauksena valtioita kohtaaviin 

globaaliongelmien haasteisiin. (Hakovirta 2002, 114.) Tutkimukseni nojaa taustaoletukseen, jonka 

mukaan globaalihallinnan tutkimusta ja regiimianalyysia ei voida selkeästi erottaa toisistaan. Ne 

pitää nähdä enemmän toisiaan tukevina suuntauksina kuin toisensa poissulkevina. (kts. esim. Vogler 

2003)  

 

Regiimien luonne painottaa ajatusta hallinnasta ilman hallitusta, eli hallinnan toteutumista ilman 

byrokratiaa. (Young 1999, 7.)  Konsensusmääritelmäksi kutsutun näkemyksen regiimeistä esitelleen 

Krasnerin mukaan:  

”Regiimit voidaan määritellä implisiittisten tai eksplisiittisten periaatteiden, normien, 
sääntöjen ja päätöksentekoon liittyvien menettelytapojen kokonaisuudeksi, joiden suhteen 
toimijoiden odotukset lähenevät toisiaan jollain tietyllä kansainvälisten suhteiden asia-
alueella. Periaatteet ovat uskomuksia tosiasioista, rehellisyydestä ja sen seuraamuksista. 
Normit ovat käytösstandardeja, jotka määrittyvät velvollisuuksien ja oikeuksin kautta. 
Säännöt ovat toimintaa rajoittavia määräyksiä. Päätöksentekomenettelyt ovat toimintatapoja, 
joilla kollektiivisen valinnat muodostetaan ja pannaan käytäntöön.” (käännös IS.) 

“Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-
making procedures which actors’ expectations converge in a given area of international 
relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of 
behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or 
proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making 
and implementing collective choice.” (Krasner 1983, 2.) 

 

Krasnerin neorealistinen regiimin määritelmä on saanut kritiikkiä sekä neoliberalistien että 

konstruktivististen lähestymistapojen suunnalta. Krasnerin määritelmää on pidetty liian yleisenä 

kuvauksena, jota on vaikea erottaa muista kansainvälisten suhteiden alueista. Krasnerin elementit, 

periaatteet, normit, säännöt ja päätöksentekotavat, ovat Youngin mukaan myös vaikeita erottaa 

toisistaan ja ne ovat usein päällekkäisiä tosielämässä. Youngin mukaan regiimikäsitteen määrittely 

ja analyysi pitää liittää instituutioiden tutkimuksen laajempaan kontekstiin. (Young 1986, 105-107.)  
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Tässä kontekstissa kansainväliset regiimit ovat sosiaalisia instituutioita, jotka sisältävät sovitut 

periaatteet, normit, säännöt, toimintatavat ja toimintaohjelmat, jotka puolestaan hallinnoivat 

toimijoiden välisiä suhteita tietyllä aihealueella. (Levy et al. 1995, 274.) Robert Keohanen ja Joseph 

Nyen näkökanta on, että hyväksymällä tiettyjä toimintatapoja, sääntöjä ja instituutioita jollekin 

toiminnalle, hallitukset säätelevät ja kontrolloivat valtioiden välisiä suhteita. Näitä 

hallintajärjestelmiä he kutsuvat kansainvälisiksi regiimeiksi. (Keohane&Nye 2001, 5.) Vaikka 

regiimikäsitteen määrittelyssä onkin ilmennyt erimielisyyksiä, nykyään ollaan yksimielisiä siitä, 

että regiimit ovat sosiaalisia instituutioita. Niillä on pysyviä sääntöjä, rooleja ja suhteita.15 (Levy et 

al. 1995, 271.)  

 

Kratochwilin ja Ruggien16 mukaan regiimin konsensusmääritelmään on sisäänrakennettu oletus 

intersubjektiivisesta ymmärryksestä toimijoiden välillä. Regiimit koostuvat jaetuista periaatteista, 

säännöistä ja normeista, joista koostuu yhteinen ymmärrys hyväksytystä ja tavoiteltavasti 

toiminnasta. (Kratochwil&Ruggie 1986, 764.) Kun regiimit mielletään sosiaalisiksi instituutioiksi, 

on myös korostettava, että regiimit ovat käsitteellisinä rakennelmia, eivät konkreettisia 

kokonaisuuksia. (Kratochwil&Ruggie 1986, 763; Ruggie 1998a, 87.) Regiimit ovat sosiaalisina 

instituutioina väljemmin hallinnoituja kuin organisaatiot materiaalisina kokonaisuuksina. 

 

Kansainväliset regiimit rakentuvat toisiinsa liittyvistä säännöistä ja näihin sääntöperheisiin 

liittyvistä toimintamalleista. Regiimien määrittelyn peruselementit, säännöt, normit, periaatteet ja 

toimintatavat, ovat kaikki erimuodoissa olevia sääntöjä. (Onuf 1998, 70.) Periaatteet ja 

toimintatavat ovat saman mittariston eri päät. Periaatteet ovat sisällöltään hyvin yleisluontoisia 

sääntöjä, mutta mitä yksityiskohtaisemmiksi ne muuttuvat sitä enemmän niistä tulee toimintatapoja. 

Määrittelen regiimit normeja ja sääntöjä sisältäviksi sosiaalisiksi instituutioiksi, jotka rakentuvat 

toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa ja diskursseissa. 

 

 

                                                
15 Aineiston analyysi tukee näkemystä regiimeistä sosiaalisina instituutioina. Euroopan unionin komission ja South 
Centren ilmastodiskursseissa ilmastoregiimiin rakennetaan sääntöjä, kuten valvonta (kts. kpl 6.3), rooleja (kts. kpl 6.2) 
ja suhteita (kts. kpl 7.1). 
16 Jo regiimitutkimuksen alkutaipaleelle 1980-luvulla Kratochwil ja Ruggie korostivat, että positivistista epistemologiaa 
tulisi kehittää kohti tulkitsevampaa lähestymistapaa, jotta erityisesti regiimien normatiiviset piirteet voitaisiin 
ymmärtää. (Kratochwil&Ruggie 1986, 766-767.) 
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3.3. Regiimitutkimus kansainvälisen politiikan teoriassa 

Kansainvälisen politiikan lähestymistavat näkevät regiimien merkityksen eritavoin. 

Lähtökohtaisesti regiimitutkimus pyrkii tarjoamaan ratkaisun ongelmaan, miten hyödyn 

maksimoinnista kiinnostuneet toimijat voivat tehdä tehokasta yhteistyötä olosuhteissa, joissa 

päätöksenteko on vuorovaikutuksellista ja jossa toimijoilla on houkutus pettämiseen eikä 

keskusjohtoa, jota voitaisiin pitää hallituksena. (Young 1999, 192.) Regiimiteoria esittää, että valtiot 

pystyvät yhteistyöhön, globaalihallintaan, siinä määrin kuin ne onnistuvat muodostamaan 

institutionaalisia järjestelyjä, eli regiimejä. (Levy et al. 1995, 271.)  

 

Regiimitutkimus vastaa kysymykseen, miten voidaan selittää yhteistyön onnistuminen ja 

epäonnistuminen. Regiimianalyysin puitteissa tätä on pyritty selittämään korostamalla joko vallan, 

intressin tai tiedon merkitystä. (Young 1999, 189.) Lähestymistapojen näkemykset vaihtelevat myös 

instituutioiden tehokkuudesta ja elinvoimaisuudesta. Regiimin tehokkuus voidaan määritellä sen 

mukaan alistuvatko sen jäsenet regiimin normeille ja säännöille ja kuinka hyvin regiimi täyttää sille 

asetetut odotukset. Elinvoimaisuudella tarkoitetaan puolestaan regiimien vahvuutta ulkopuolelta 

tulevien haasteiden edessä ja toisaalta kuinka paljon aikaisemmat päätökset vaikuttavat nykyisiin ja 

tuleviin päätöksiin. (Hasenclever et al. 1997, 2.) Aikaisemmin regiimitutkimuksen valtavirta 

keskittyi regiimin muodostumisen ja määrittelyn ongelmaan. Nykyään erityisesti tehokkuuden 

tutkimus on noussut merkittäväksi osaksi regiimitutkimusta. (kts.esim. Paterson 1999, 794; Young 

2001; Porter 2002; Mitchell et al. 1999; Stokke et al. 1999; Munton et al. 1999.)  

 

Regiimianalyysissa vallan merkitystä ovat korostaneet realistit. Realistit lähtevät liikkeelle 

anarkisesta maailmasta, jossa yhteistyön mahdollisuus riippuu suhteellisista eduista ja 

valtaresurssien jakautumisesta valtioiden välillä. Valtioiden päämäärä on selviytyä anarkisessa 

ympäristössä, jossa suvereenius on ainoa pysyvä normi. Epäluottamus muihin valtioihin ja 

yhteistyön mahdollisuuteen on näistä lähtökohdista katsottuna suuri. Sotilaallisten resurssien vuoksi 

toiset valtiot esiintyvät aina potentiaalisina uhkina, joiden aikeista ei ole koskaan varmuutta. 

Kansainvälinen yhteisö koostuu näin ollen oman turvallisuutensa ja valtansa maksimointiin 

pyrkivistä valtioista. (Mearsheimer 1994/95, 10.)  

 

Neorealistit ovat muokanneet perinteisen realismin ajatuksia korostaen hegemonin roolia ja 

rakenteen merkitystä kansainvälisissä suhteissa. Hegemonisen stabiliteetti teorian mukaan regiimien 

vahvuus tai heikkous on suoraan verrannollinen hegemonin intresseihin ja turvallisuuslaskelmiin. 

(Rowlands 2001, 44.) Regiimit voivat vaikuttaa valtioihin, mikäli hegemoni itse hyötyy regiimistä 
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ja on valmis käyttämään resurssejaan sen ylläpitämiseen rankaisten regiimin säännöistä poikkeavia 

valtioita. Nämä mekanismit takaavat näkemyksen mukaan regiimin toimivuuden. Regiimit 

kuitenkin muuttuvat tehottomiksi niitä tukevan yksinapaisen järjestelmän heikentyessä. (Tarzi 2003, 

30.)  

 

Kansainväliseen ilmastoregiimiin sovellettuna Yhdysvallat voidaan nostaa regiimiä ylläpitäväksi 

hegemoniksi. Yhdysvallat täyttää tämän roolin sekä sotilaallisella että taloudellisella vallallaan. 

Yhdysvallat on lisäksi suuri saastuttaja, jonka ilmastotoimilla on globaaliulottuvuus. 

Ilmastoneuvotteluissa Yhdysvallat esiintyy ja sitä kuunnellaan vahvana osapuolena. Mikäli 

hyväksytään Yhdysvaltojen asema ilmastohegemonina, sen intresseillä on ja tulee olemaan suuri 

merkitys ilmastoneuvotteluiden kehitykseen. (Rowlands 2001, 45-46.) Toisaalta monet 

ilmastoregiimin normit ovat kehittyneet niin voimakkaiksi, ettei hegemoni voi muuttaa niitä. 

Ilmastoregiimi on myös kehittynyt Yhdysvaltojen intresseistä poikkeavaan suuntaan. Yhdysvallat 

kieltäytyi ratifioimasta Kioton sopimusta vaatien kehitysmaille sitovia päästötavoitteita. 

(Yhdysvalloista kansainvälisenä ympäristötoimijana kts. esim. Falkner 2005) Yhdysvaltojen 

kielteisestä kannasta huolimatta sopimus ratifioitiin ja se astui voimaan. Valtaa ei voida pelkistää 

tästä näkökulmasta vain materiaaliseksi vallaksi. Diskursiivinen ja materiaalinen valta ovat 

molemmat olennainen osa kansainvälistä toimintaa. (Hopf 1998, 177.) 

 

Mikäli yhteistyön mahdollisuus riippuu vallan jakautumisesta maailman valtioiden välillä, 

kansainvälistä ilmastoyhteistyötä tulee myös tarkastella vallan jakautumisen näkökulmasta. 

Sotilaallisen voiman merkitys ilmastoneuvotteluissa on ainakin toistaiseksi jäänyt olemattomaksi, 

vaikka ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat kuten kuivuus ovat toimineet aseellisten 

konfliktien laukaisijana. Merkittävin vallan muoto ilmastopolitiikassa on kuitenkin valta muuttaa 

globaalia ilmastoa. Taloudellinen valta voi olla merkityksellistä ilmastoyhteistyössä, jos joudutaan 

pakottamaan haluton osapuoli yhteistyöhön ja täyttämään päästövähennysvelvoitteensa. 

Taloudellisesti vahvat valtiot kykenevät sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja vastaamaan sen 

tuomiin haasteisiin paremmin kuin taloudellisesti heikommat valtiot. Toisaalta ilmastoregiimi 

sisältää esimerkiksi historiallisen vastuun periaatteen, joka velvoittaa kehittyneitä valtioita ottamaan 

suurimman vastuun ilmastonmuutoksesta. Vaikka vallan merkitystä ilmastopolitiikassa ei tulisikaan 

vähätellä, neorealistinen lähestymistapa sivuuttaa kuitenkin liiaksi muut toimijat valtioiden ohella ja 

väheksyy heikompien valtioiden merkitystä. (Rowlands 2001, 47.)  

 

Intressien merkitystä korostava regiimianalyysi on neoliberalismiin tukeutuen edustanut pitkään 

regiimianalyysin valtavirtaa. Hakovirran mukaan neoliberalistisen institutionalismin geneettinen 
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ydin on juuri regiimitutkimuksessa. (Hakovirta 2001, 116.) Valtiot voivat luoda instituutioita, jotka 

vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä ja pitää yllä yhteistyötä, vaikka lyhyellä aikavälillä valtioiden 

välistä yhteistyötä varjostaisikin pettäminen. (Levy et al. 1995, 271.) Keohanen17 ja Nyen (2001, 

18.) mukaan kansainväliset regiimit toimivat valtarakenteen ja prosessin välissä. Rakenteella he 

tarkoittavat kansainvälisessä politiikassa (voima)resurssien jakautumista valtioiden välillä. 

Prosessin tasolla ollaan puolestaan kiinnostuneita siitä, millä korteilla toimijat pelaavat. Rakenteen 

vaikutus regiimiin on näiden lähtökohtien mukaan merkittävä ja vastaavasti regiimit vaikuttavat 

poliittiseen neuvotteluun ja päätöksentekoon. Regiimit helpottavat valtioiden kanssakäymistä. 

Keskinäisriippuvaisessa maailmassa kansallisten intressien saavuttaminen ilman kansainvälistä 

yhteistyötä on yhä vaikeampaa. Regiimien avulla valtiot pystyvät toteuttamaan kansallisia 

tavoitteitaan tehokkaammin. (Tarzi 2003, 33.) 

 

Neoliberalistinen lähestymistapa jakaa monia neorealismin näkemyksiä. Molemmat teoreettiset 

suuntaukset näkevät valtion omaa etuaan tavoittelevina toimijoina, joiden käyttäytymistä ohjaa 

oman edun maksimointi ja kansainvälisten instituutioiden syntyä hyötylaskelmat. (Hasenclaver et 

al. 1997, 21.) Neoliberalistit kuitenkin korostavat valtioiden olevan rationaalisia egoisteja, jotka 

ovat kiinnostuneita vain omasta hyödystään ja menetyksestään. Keskustelu neorealistien ja 

neoliberalistien välillä onkin kiteytynyt väittelyyn absoluuttisten ja suhteellisten etujen 

merkityksestä. (Palmujoki 2007, 94.) Neoliberalistit ovat korostaneet absoluuttista hyötyä kun taas 

neorealistit perustavat näkemyksensä suhteellisten hyötyjen18 merkitykselle kansainvälisessä 

yhteistyössä. (Hasenclaver et al. 1997, 26.) 

 

Neoliberalistisen suuntauksen mukaan valtiot rakentavat instituutioita silloin, kun ne voivat 

yhteisesti hyötyä niistä. Instituutiot tuottavat informaatiota, vähentävät toiminnasta aiheutuvia 

kuluja, lisäävät luottamusta vastapuolen lupauksiin ja yleisesti helpottavat vastavuoroisuutta. 

Instituutioiden avulla tuotetaan ja jaetaan informaatiota, joka vähentää epäluuloisuutta toisia 

toimijoita kohtaan. (Keohane&Martin 1995, 42-43.) Neoliberalismin mukaan yhteistyö on 

mahdollista, kun toimijoilla on yhteisiä intressejä, tulevaisuuden varjo on pitkä ja osallistujien 

                                                
17 Krasner esittelee Keohanen lievennetyn rakenteellisuuden edustajana. Keohane hyväksyy rakenteellisen realismin 
perspektiivin, jonka mukaan suvereenit valtiot pyrkivät maksimoimaan oman valtansa ja intressinsä. Tässä suvereenien 
valtioiden maailmassa regiimien tehtävänä on koordinoida valtioiden toimintaa, jotta haluttu lopputulos tietyllä 
aihealueella saavutettaisiin. Regiimeillä on merkitystä, mutta vain rajoitetusti. (Krasner 1983, 7-8.)  
18 Koska omaa etua tavoittelevat rationaaliset valtiot pyrkivät parhaaseen mahdolliseen valta-asemaan kansainvälisessä 
järjestelmässä, yhteistyö kannattaa vain kun siitä saadaan suhteellisesti eniten hyötyä. Toista valtiota hyödyttävä 
yhteistyö ei ole kannattavaa. Realistisesta näkökulmasta katsottuna valtiot eivät ole kiinnostuneita vain siitä kuinka 
paljon he itse hyötyvät vaan katsovat yhteistyökumppaneiden saaman hyödyn vähentävän vastaavasti valtion omaa etua. 
(Hasenclaver et al. 1997, 26.) 
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määrä on suhteellisen pieni. Kun näitä lähtökohtia sovelletaan ilmastopolitiikkaan, yhteistyön 

mahdollisuus ilmastopolitiikassa on pieni. Vaikka toimijoilla onkin yhteisiä intressejä, 

ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaisia eri valtioissa. Myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat 

kustannukset ja toimijoiden motivaatio ilmastonsuojeluun eroavat toisistaan. Näin ajateltuna 

toimijoiden intressit eroavat toisistaan paljonkin. Myös osallistujien määrä, lähes kaikki maailman 

valtiot, on huomattavasti suurempi kuin mitä neoliberalismi olettaa onnistuneen yhteistyön 

edellytykseksi. Ilmastoneuvotteluita ovat kuitenkin leimanneet erilaisten neuvotteluryhmien, kuten 

G-77+Kiina –ryhmän syntyminen, mikä on vähentänyt neuvottelijoiden määrää. Toisaalta 

ilmastonmuutos näyttäisi myös pysyvän kansainvälisellä agendalla vielä pitkään, joten yhteistyöstä 

hyödytään suurella todennäköisyydellä pitkällä aikavälillä. (Rowlands 2001, 55-57.) 

 

Nykyään regiimien merkitys kansainvälisten suhteiden teoriassa on jo suurelta osin hyväksytty. 

Kansainvälisen yhteistyöntutkimuksessa on alettu kiinnittää huomiota ei-hallitusten välisiin 

organisaatioihin, transnationaalisiin normeihin ja regiimien tehokkuuteen hyötylaskelmien sijasta. 

(kts.esim. O’Neill et al. 2004; Porter 2002.) Regiimianalyysin uusimpiin suuntauksiin lukeutuu ei-

regiimien tutkimus. Dimitrov et al. (2007) viittaavat ei-regiimeillä tilanteisiin, jossa regiimiä ei 

muodostu. Heidän mukaansa näiden tilanteiden tutkimus voisi rikastaa regiimianalyysia 

merkittävästi.  

 

Regiimitutkimus on avautunut uusille suuntauksille, jotka eivät perustu neorealismiin ja 

neoliberalismin rationalistisiin malleihin. (Levy et al. 1995, 268.) Alkuperäinen regiimianalyysin 

tavoite oli todistaa vastoin neorealistisia oletuksia, että kansainväliset instituutiot ovat tärkeä osa 

maailman politiikan teoriaa. Rationalistisesta näkökulmasta katsottuna toimijoiden välisellä 

vuorovaikutuksella ei ole vaikutusta toimijoiden identiteetteihin tai intresseihin, vaan ne nähdään 

ennalta annettuina. Rationalistiset suuntaukset luottavat toimijoiden objektiiviseen tietoon ja 

samalla sivuuttavat myös toimijoiden havaintojen ja tulkintojen problematisoinnin. (Hasenclaver et 

al. 1997, 25.) Rationalistiset suuntaukset menettävät mahdollisuuden tutkia sitä sosiaalisesti 

rakentunutta maailmaa, jossa normit, kieli, toimijoiden havainnot ja oppiminen rakentavat ja 

ylläpitävät sosiaalista instituutiota. Niiden rinnalle on syntynyt konstruktivistiseen lähestymistapaan 

tukeutuva suuntaus, joka korostaa toimijoiden ja regiimien vuorovaikutusta19. (Tarzi 2003, 34.) 

Oma tutkimukseni kiinnittyy tähän vuorovaikutukseen tukeutuvaan viitekehykseen, jossa regiimit 

ovat osa sosiaalisesti rakentunutta maailmaa. 

                                                
19 Keohane kutsui 1980-luvulla reflektionisteiksi niitä rationalistisen suuntauksen haastajia, jotka korostivat 
vastavuoroisuutta instituutioiden ja toimijoiden välillä. Toimijoiden intressit kehittyivät näkemyksen mukaan 
laajemmassa institutionaalisessa ympäristössä, joten niiden käsitteleminen ulkoa annettuina ei ollut mielekästä toisin 
kuin rationalistisissa suuntauksissa. (Keohane 1988, 5.) 
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4. NÄKÖKULMA KANSAINVÄLISIIN NORMEIHIN 

Omaksumani konstruktivistisen suuntauksen lähtökohtana on, että ihmiset ovat sosiaalisia olentoja. 

Sosiaaliset suhteet rakentavat ihmiset sellaisiksi kuin he ovat. Samalla ihmiset tekevät maailmasta 

sellaisen kuin se on. Rakennamme maailmaa luonnon materiaaleista, teoillamme, toimillamme ja 

puheellamme. (Onuf 1998, 59.) Näin ollen myös ilmastonmuutos on tekojemme tuote. 

 

Regiimianalyysin ei tämän lähtökohdan mukaan tulisi perustua valtioiden hyötylaskelmien 

tutkimiseen vaan sääntöihin ja normeihin. Sosiaalinen oppiminen ja vuorovaikutus näyttäytyvät 

vallan jakautumisen dynamiikkaa merkittävämpänä tekijänä regiimien muodostumisessa ja 

toiminnassa.20 Ilmastoregiimin normien tarkastelun keskiöön nousee tästä näkökulmasta 

toimijoiden välinen vuorovaikutus ja ilmastonmuutosdiskurssi.21 Oran Young (1999, 190.) näkee 

regiimiteorian kehityksen olevan vaiheessa, jossa sen täytyy sopeutua ja vastata analyyttisiin ja 

epistemologisiin vastavirtauksiin, erityisesti konstruktivismiin. Tutkimukseni teoreettinen 

viitekehys rakentuu tämän lähtökohdan ympärille:  

”Konstruktivistit keskittyvät tiettyihin sosialisaation, oppimisen, suostuttelun, diskurssin ja 
normin mieleenpainumisen prosesseihin ymmärtääkseen, miten kansainvälinen hallinta 
kehittyy.” (käännös IS.) 

“Constructivists focus on such distinctive processes as socialization, education, persuasion, 
discourse, and norm inculcation to understand the ways in which international governance 
develops.” (Haas 2002, 74.) 

Konstruktivismi keskittyy tiedon intersubjektiiviseen luonteeseen ja korostaa näin ihmiselon 

sosiaalista puolta, eli yhteisiä käsityksiä, normeja ja arvoja, jotka rajoittavat ja muokkaavat 

käyttäytymistä. (Copeland 2006, 3.) Intersubjektiivisen tiedon painotuksen tarkoituksena on toimia 

vastapainona materialismin painottamille olosuhteille, kuten biologialle ja maantieteelle. 

(Fearon&Wendt 2002, 57.) Konstruktivistisen näkemyksen mukaan globaalia politiikkaa ohjaavat 

intersubjektiivisesti ymmärretyt käsitykset, normit ja toimijoiden arvot. Konstruktivismi on 

kiinnostunut siitä, miten nämä käsitykset muokkaavat sosiaalista elämää. (Copeland 2006, 3.)  

 

Nostan ilmastonmuutoksen tarkastelun keskiöön ilmastonormit, jotka näen rakentuvan 

ilmastonmuutosdiskurssissa ja samalla rakentavan ilmastonmuutoksen sisältöä. (Cass et al 2007, 

328.) Kratochwilin ja Onufin lähtökohtia soveltaen ilmastonormien tarkastelu tulee kohdistaa 

kieleen ja siihen, mitä ilmastonormeista sanotaan ja toisaalta siihen, mitä ei sanota. Onufin 
                                                
20 Dimitrov (2003) on pyrkinyt yhdistämään tiedon, intressien ja voimaan pohjautuvat lähestymistavat erottamalla 
tiedon erimuotoja ympäristöregiimien luomisessa. Tieteellistä tietoa ei hänen mukaansa voida pitää yhtenä muuttujana 
vaan tiedon erimuodot ja tavat vaikuttavat toimijoihin eri tavoin. (Dimitrov 2003) 
21 Diskurssia käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.4. 
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kansainvälisen politiikan konstruktivismi lähtee ajatuksesta, jonka mukaan ihmiset rakentavat 

todellisuutta tekojensa kautta. Käytännössä nämä teot voivat olla fyysisiä tekoja tai sanoja ja 

puhetta.22 (Zehfuss 2001, 59-60.) Myös Kratochwil ottaa normien toiminnan tutkimisen 

lähtökohdaksi kielen sääntöpohjaisena toimintana. Näistä lähtökohdista katsottuna nimenomaan 

kieli voi tarjota lähtöpisteen sääntöjen ja normien tutkimisessa. (Kratochwil 1989, 5-6.) 

 

Kappaleen tavoitteena on määritellä normien merkitys kansainvälisissä suhteissa sekä suhteuttaa 

konstruktivistinen normien tutkimus kansainvälisten suhteiden teoriaan. Kappaleen toisena 

tavoitteena on määritellä normien, instituutioiden ja diskurssien välinen suhde. 

4.1. Normit ja säännöt 

Normit sisältävät näkemyksen sopivasta toiminnasta yhteisössä. Normit oikeuttavat tietynlaisen 

käyttäytymisen sekä toimijan että tarkkailijan näkökulmasta katsottuna. (Florini 1996, 365.23) 

Finnemore ja Sikkink korostavat normeja hyväksytyn toiminnan standardeina. Normit ja niiden 

hyväksyttävyys vaativat näin ollen ulkopuolista arviointia ja tulkintaa. Toimijan ei tarvitse selittää 

tai todistella toimintatapaansa mikäli toiminta nojautuu yleiseen normiin.24 Vastaavasti yleisen 

normin vastaista toimintatapaa täytyy perustella. (Finnemore & Sikkink 1998, 893.)  

 

Koska normit pitävät yksinkertaisimmillaan sisällään ajatuksen siitä, miten toimijan tulisi 

käyttäytyä, normien vaikutusta on tutkittu keskittymällä käyttäytymiseen. (Björkdahl 2002, 13.) 

Yksi normien tutkimuksen keskeisempiä haasteita on empiriisesti todistaa normin olemassa olo, 

jossa konstukritivistit eivät ole vakuuttavasti kritiikin mukaan onnistuneet. Syy-seuraussuhteiden 

todistaminen on jäänyt monissa tapauksissa kritiikin mukaan heikoksi, koska normien seurauksia on 

voitu esittää empiiristen todisteiden sijaan vain oletuksia. (Björkdahl 2002, 12.)  

 

Kritiikkiä esittäneet neoliberalistit ovat kuitenkin typistäneet normien vaikutuksen tiettyjen 

regiimien ja instituutioiden puitteisiin. Tämän näkemyksen mukaan normeja ei voida laajentaa 

globaaleiksi moraalisiksi ja eettisiksi standardeiksi. (Tarzi 2003, 30.) Realistisessa 

vallantasapainoajattelussa normit pelkistyvät puolestaan ongelmanratkaisukeinoiksi rationaalisten 

                                                
22 Onuf tukeutuu mallissaan puheaktiteoriaan, jonka mukaan teot koostuvat nimenomaan puheakteista eivätkä fyysisestä 
toiminnasta. Koska tekojen, eli sanojen, avulla rakennetaan sääntöjä, sääntöjen tarkastelu ja luokittelu on sidoksissa 
puheakteihin. Onufille mitään ei voi olla ilman näitä tekoja. Teot muodostavat sosiaalisen todellisuuden merkityksiensä 
avulla. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa nämä merkitykset riippuvat säännöistä. (Zehfuss 2001, 59-60) 
23 Florini vertaa normeja geeneihin. Sekä geenit että normit säätelevät hänen mukaansa toimintaa, periytyvät toimijalta 
toiselle ja joutuvat taistelemaan toisia lajinsa edustajia vastaan. (Florini 1996, 367) 
24 Tämä nousee esiin aineistossa esimerkiksi Euroopan unionin komission hallittavuuden diskurssissa, jossa reiluus ja 
tasapuolisuus esitetään yleisesti hyväksyttyinä normeina. (kts. kpl. 6.1) 
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toimijoiden kohtaamiin yhteisiin ongelmiin. (Hasenclever et al. 1997, 155.) Normeilla ei nähdä 

olevan suurta merkitystä valtioiden käyttäytymiseen rationaalisten toimijoiden pyrkiessä kohti omaa 

etuaan. Valtioiden, ainoiden varteenotettavien toimijoiden, toimintaympäristö on niiden omien 

intressien ja vallan määrittämä. (Krasner 1983, 6.) Neorealistisen lähestymistavan ongelmana on, 

ettei se selitä valtioiden halukkuutta normien noudattamiseen silloinkin kun niiden materiaaliset 

intressit eivät ole kyseessä. (Tarzi 2003, 27.)  

 

Normien tulkitseminen ongelmaratkaisukeinoksi riistää normeilta itsenäisen aseman, jonka normien 

esittäminen käyttäytymissääntönä normille puolestaan antaa. Okereke (2008, 26) varoittaa kuitenkin 

korostamasta liikaa normien itsenäistä ontologista luonnetta. Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa 

viitataan usein esimerkiksi oikeudenmukaisuuden normiin, joka on toimijoiden jakama lähtökohta. 

Oikeudenmukaisuus voi saada eri tilanteissa kuitenkin erilaisia tulkintoja. Kehitysmaat pitävät 

oikeudenmukaisena nostaa omaa elintasoaan vaikka päästöt heidän osaltaan kasvaisivatkin. 

Kehitysmaiden toiminta ei kuitenkaan kaikkien kehittyneiden maiden tulkinnan mukaan ole 

oikeudenmukaista, koska kehitysmaat eivät sitoudu päästövähennyksiin, mutta vaativat kuitenkin 

sitoutumista kehittyneiltä mailta. Oikeudenmukaisuuden normia voidaan näin ollen pitää 

hyväksyttynä, mutta normin mukainen toiminta voi poiketa toisistaan huomattavasti. Tämä 

näkökulma haastaa Finnemoren ja Sikkinkin (1998) edellä esitetyn näkökulman siitä, että normin 

vastaista toimintaa täytyy perustella. Normit voivat rakentua toimijoiden tulkinnoissa erilaisiksi, 

joten toimija itse ei välttämättä tulkitse toimintaansa normin vastaiseksi, vaikka tulkitsijat sen niin 

kokisivatkin.  

 

Kratochwilin näkökulman mukaan normit helpottavat toimijoiden valintaa useiden 

toimintavaihtoehtojen keskellä. (Kratochwil 1984, 707.) Normit ohjaavat ja säätelevät 

käyttäytymistä, mutta ne myös rajoittavat toimintavaihtoehtoja. Näkökulman mukaan normit ovat 

konstituoivia, sillä ne määrittelevät mikä lasketaan tietynlaiseksi toiminnaksi. Toisaalta normit 

voivat olla rajoittavia, sillä ne estävät toimijaa käyttäytymästä tietyllä tavalla. Samalla normit voivat 

myös mahdollistaa tietynlaisen toiminnan. Rationaalisen valinnan teoriat ovat korostaneet erityisesti 

normien rajoittavaa puolta ja konstruktivistit normien konstituoivaa luonnetta. Normit näkeminen 

samaan aikaan sekä konstituoivina että rajoittavina antaa normeille toimijasta erillisen luonteen. 

Normeja ei pyritä tästä näkökulmasta rajoittamaan tietynlaisiksi vaan niille hyväksytään 

monenlaisia rooleja. (Checkel 1997, 474.) Raymondin (1997, 214-215.) kuvauksen mukaan normit 

kertovat miten poliittista peliä pelataan, millaisella pelikentällä ja mitkä siirrot ovat hyväksyttäviä. 

Kansainväliset normit ovat perusteiltaan kollektiivisia ja sosiaalisia eli ne ovat intersubjektiivisesti 

hyväksyttyjä.  
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Normin käsite liittyy läheisesti sääntöihin. Näkökulmasta riippuen normit voidaan määritellä 

löyhinä sääntöinä tai vastaavasti säännöt voidaan nähdä täsmällisinä normeina. Säännöistä lähtevän 

tulkinnan mukaan säännöt voivat olla sekä normeja, sääntöjä, periaatteita että toimintatapoja. Näen 

normit ja säännöt niin läheisesti toisiinsa liittyvinä käsitteinä, että niiden erottelu toisistaan ei tukisi 

tutkimukseni lähtökohtia. (vrt. Duffield 2007, 10-11) Normit ovat epäformaaleja sääntöjä, jopa niin 

epäformaaleja, että niitä ei heti voi tunnistaa säännöiksi vaan niiden olemassa olo huomataan vasta 

kun muut toimivat niiden mukaan. (Onuf 1998, 70.25) Epäviralliset säännöt kertovat miten toimia 

tilanteessa, joista viralliset säännöt puuttuvat. Sääntöjen ja normien sekä niistä nousevien 

instituutioiden ja poliittisten päätösten ymmärtäminen on keskeistä, kun yritetään ymmärtää ja 

tulkita kansainvälisiä suhteita.26 (Zehfuss 2001, 59.)  

 

Säännöt ja normit sijaitsevat aina omassa kontekstissaan, jota ilman niitä ei voida ymmärtää.27 

(Lang et. al 2006, 282.) Kansainvälisellä tasolla normit rakentuvat usein jonkin organisaation 

tarjoamasta foorumista käsin ja muiden normien lomassa. (Finnemore&Sikkink 1998, 899.) Park on 

kiinnittänyt huomiota kansainvälisten organisaatioiden luonteeseen sekä normien kuluttajina että 

normien levittäjinä. Hallitusten väliset kansainväliset organisaatiot eivät tästä näkökulmasta vain 

luo ja levitä normeja vaan niihin vaikuttavat suuresti ei-hallitusten väliset globaalin 

kansalaisyhteiskunnan toimijat. Ne vaikuttavat valtiotoimijoiden ymmärrykseen globaaliongelmien 

luonteesta ja sosialisoivat omia näkemyksiään osaksi organisaatioiden toimintaa. Näin ollen ei-

hallitusten välisillä organisaatioilla on mahdollisuus vaikuttaa myös normien sisältöön. (Park 2005, 

136.) Eri toimijoiden vuorovaikutus luo epävirallisia sääntöjä, jotka saattavat kehittyä vahvistua 

virallisiksi säännöiksi. (Lang et al. 2006, 280.) 

 

Normien konstruktivistinen tutkimus on lähtenyt näkökulmasta, jonka mukaan normeilla on 

itsenäinen ontologinen status, jonka pohjalta ne vaikuttavat toimijoiden käyttäytymiseen. 

Diskursseihin pohjautuva konstruktivistinen lähestymistapa näkee puolestaan hyödyttömänä tutkia 

syitä, miksi toimijat käyttäytyvät tietyllä tavalla. He keskittyvät tulkitsemaan, miten diskurssit 

                                                
25 Onuf (1998, 71-72.) jakaa säännöt kolmeen luokkaan: ohjaaviksi säännöiksi, käskeviksi säännöiksi ja sitouttaviksi 
säännöiksi. Ohjaavat säännöt asettavat toimijat sääntöjen ja toimintatapojen verkostoihin. Käskevät säännöt asettavat 
toimijan käskyketjuun tai organisaatioon. Sitouttavien sääntöjen mukana toimijat päätyvät yhteistyökumppaneiksi ja 
yhdistyksiin toisten agenttien kanssa. Monimutkaisissa instituutioissa ovat yleisiä ohjaavat säännöt, jotka kertovat 
agenteilla mikä instituution tarkoitukset ovat. Käskevät säännöt tukevat näitä periaatteita ja vaativat toimijoita tekemään 
niin kuin nämä säännöt sanovat. 
26 Kansainvälisten normien tutkimusta on sovellettu myös kansalliseen tasoon. (kts.esim. Checkel 2006; Cortell&Davis 
2000.) 
27 Tässä tutkimuksessa ilmastonormien ja ilmastodiskurssin tutkimuksen kontekstin muodostaa Balin prosessi ja 
kehittyneiden ja kehitysmaiden institutionalisoituneet roolit. Euroopan unionin komission dokumentit kiinnittyvät 
vahvasti EU:n asettamiin päästövähennystavoitteisiin. (kts. kpl 6.) South Centren ilmastodiskurssin kontekstin 
muodostaa erityisesti kestävän kehityksen viitekehys. (kts.kpl. 7.) 
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syntyvät. (Jokinen et al. 1993, 27.) Diskursseihin tukeutuvaa konstruktivistista tutkimusta on 

leimannut asettuminen voimakkaammin positivistisia lähtökohtia vastaan. Se on pyrkinyt tulkintaan 

eikä etsimään syitä toimijoiden käytökseen. (Pettenger 2007, 10.)  

 

Konstruktivistinen normien tutkimus ja postmodernimpi diskursseista lähtevä ote voidaan nähdä 

toisiaan täydentävänä mieluummin kuin toistensa vastakohtana. Normit ovat piilevien diskurssien 

ilmentymiä ja niiden käyttäytymistä ohjaavat säännöt pohjautuvat taustalla oleviin diskursseihin. 

(Cass et al 2007, 328.) Jos hylättäisiin diskurssien problematisointi ja keskityttäisiin vain toiminnan 

tutkimiseen, normit voitaisiin tunnistaa vasta silloin kun joku toimijoista käyttäytyy normin mukaan 

tai sen vastaisesti. Normien olemassa olosta saadaan viitteitä toimijoiden välisestä 

vuorovaikutuksesta ja tutkimalla tietyn toiminnan ympärille muodostunutta diskurssia. Näin ollen 

tapa, jolla toimijat puhuvat normeista, on usein jopa tärkeämpi kuin miten he toimivat. (Björkdahl 

2002, 13.) 

4.2. Poliittinen toiminta 

Lähtökohtanani on, että normit sosialisoivat toimijat tiettyihin käyttäytymismalleihin. (Pettenger 

2007, 10.)  Poliittisessa toiminnassa voidaan nähdä yleisesti olevan kyse joko rationaalisuudesta ja 

intresseistä tai identiteetistä ja ominaisuuksista. Kyse on näkökulmasta, josta toimintaa 

tarkastellaan. (Goldmann 2005, 37.) Keskustelua toiminnan rationaalisuudesta ja logiikasta 

tieteenalalla on käyty erottamalla toisistaan seurauksiin perustuva toiminnan logiikka ja toiminnan 

sopivuuteen perustuva logiikka.28 (Sending 2002, 443-444.) Näkökulman lisäksi logiikoita on 

sovellettu selittämään poliittista toimintaa, jolloin niiden yhdistäminen on tullut usein 

välttämättömäksi. Pohjimmiltaan logiikat ovat kuitenkin ideaalimalleja, joita vasten poliittista 

toimintaa voidaan tarkastella. (Goldmann 2005, 38.)  

 

Seurauksiin perustuvan toiminnan logiikan taustalla on oletus yksilön rationaalisuudesta. 

Rationaalisen valinnan teoriat ovat korostaneet toimijoiden käytöksen määräytyvän suoraan oman 

edun tavoittelusta. Toiminnan odotetut seuraukset määrittelevät, miten toimitaan. Taustalla on 

rationaalisten toimijoiden omien intressien saavuttaminen ja hyötylaskelmat. (March&Olsen 1998, 

949.)  Toiminnan näkeminen joko suhteellisiin tai absoluuttisiin hyötyihin perustuvana on ollut 

kiistan aiheena rationaalisten suuntausten neoliberalistien ja neorealismin välillä. (Palmujoki 2007, 

                                                
28 Müller (2004, 396.) esittää yhtenä vaihtoehtona kommunikaatioon perustuvan logiikan (logic of communicative 
action) tukeutumalla puheaktiteoriaan. Hän esittää seurauksien logiikkaan liittyvän kiistelyyn ja sopivuuden logiikkaan 
liittyvän neuvotteluun. Müller esittää näiden kolmen toiminnan logiikan muodostavan hierarkian, jossa kaikki lopulta 
noudattavat sopivuuden logiikkaa.  
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94.) Ero toiminnan perusteista näkyy muun muassa teorioiden suhtautumisesta yhteistyön 

mahdollisuuteen. Neorealistien mukaan omaa etua tavoittelevat rationaaliset valtiot pyrkivät 

parhaaseen mahdolliseen valta-asemaan kansainvälisessä järjestelmässä, yhteistyö kannattaa vain 

kun siitä saadaan suhteellisesti eniten hyötyä. Toista valtiota hyödyttävä yhteistyö ei ole 

kannattavaa. Realistisesta näkökulmasta katsottuna valtiot eivät ole kiinnostuneita vain siitä kuinka 

paljon he itse hyötyvät vaan katsovat yhteistyökumppaneiden saaman hyödyn vähentävän 

vastaavasti valtion omaa etua. (Hasenclaver et al. 1997, 26.) Realistisen ajattelun mukaan normit 

ovat alisteisia valtasuhteille ja valtiot ovat taipuvaisia toimimaan normien mukaan vain jos normit 

tukevat niiden omia kansallisia intressejä ja turvallisuuslaskelmia. (Tarzi 2003, 26-27.) 

Neoliberalistit korostavat valtioiden olevan rationaalisia egoisteja, jotka ovat kiinnostuneita vain 

omasta hyödystään ja menetyksestään. Toimijat tavoittelevat absoluuttista hyötyä, jolloin yhteistyö 

on toimijan intresseissä mikäli yhteistyöstä on enemmän hyötyä kuin haittaa. (Palmujoki 2007, 94.) 

 

Toisen näkökulman tarjoavat March ja Olsen, jotka korostavat sopivuuden logiikkaa, jossa toimijat 

sisäistävät roolit ja säännöt ja toimivat niiden mukaan, koska niiden mukainen käytös on sopivaa ja 

tavoiteltavaa. (Finnemore 1998, 192.) Poliittiset toimijat toimivat sosiaalisesti rakennettujen 

sääntöjen ja toimintatapojen mukaan.29 (March&Olsen 1998, 952.) Toimijoiden käyttäytymistä ei 

tarkastella oman edun maksimoinnin näkökulmasta vaan lopputulosta tärkeämpää on käytöksen 

sopivuus. Marchin ja Olsenin mukaan: 

”[…] poliittisia toimijoita liikuttavat laskelmoidut omat intressit sekä tai niiden sijasta 
institutionaaliset velvollisuudet ja roolit; politiikka on järjestäytyy valintojen tekemisen sekä 
tai sen sijaan rakentumisen ja merkityksen tulkinnan ympärillä; rutiinit, säännöt ja mallit 
kehittyvät historiasta riippuvaisten prosessien kautta, jotka eivät varmasti tai nopeasti saavuta 
tasapainotilaa; poliittiset instituutiot eivät ole vain sosiaalisten voimien kaikuja; ja hallinto on 
muuta kuin ja enemmän kuin vain vastakkaisten intressien kilpailukenttä.” (käännös IS.) 

“[…] political actors are driven by institutional duties and roles as well as, or instead of, by 
calculated self-interest; politics is organized around the construction and interpretation of 
meaning as well as, or instead of, the making of choices; routines, rules, and forms evolve 
through history-dependent processes that do not reliably and quickly reach unique 
equilibria; the institutions of politics are not simple echoes of social forces; and the polity is 
something different from, or more the, an arena for competition among rival interests.” 
(March & Olsen 1989, 159.) 
 

Toiminta määräytyy sen mukaan millaiseksi tilanne nähdään, millainen olen itse ja mitkä 

toimintatavat ovat rooliini sopivia. (Hasenclever et al. 1997, 156.) Toiminta on sääntöihin 

perustuvaa. Normit ja säännöt on sisäistetty, jolloin toimijoille on rakentunut käsitys moraalisesta 

velvollisuudesta tiettyyn toimintatapaan. Näin ollen normit ja säännöt muokkaavat toimijan 
                                                
29 Aineistossa toimintaa ohjaavat säännöt nousevat erityisesti esiin kehittyneiden ja kehitysmaiden rooleja 
määrittelevissä käyttäytymissäännöissä. (kts. kpl 6-7.) 
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identiteettiä, joka puolestaan määrittelee toimijoiden intressejä. (Sending 2002, 456.) Samalla 

vuorovaikutuksessa syntyneet intressit määrittelevät sen mitä niihin ei kuulu eli mikä toimijalle on 

sopivaa ja tavoiteltavaa ja mikä ei. (Hopf 1998, 176.) Euroopan unionin rooli kehittyneiden maiden 

edustajana ja vahvana ympäristötoimijana vaikuttaa sen toimintaan ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnassa ja ilmastoneuvotteluissa. Vastaavasti South Centren voidaan olettaa sisäistäneen 

kehitysmaiden puolustajan rooli, jonka rajoissa organisaatio osallistuu ilmastonmuutoksen 

globaalihallintaan. Valitut roolit eivät välttämättä tietoisia valintoja vaan toimintaa ohjaavat normit 

ja säännöt on sisäistetty vallitsevan diskurssin myötä.30  

 

Finnemore ja Sikkink (1998, 897-898.) näkevät muutoksen edellyttävän sopivina pidettyjen 

normien haastamista ja sääntöjen vastaisesti toimintaa. Toiminnan näkeminen sääntöihin 

perustuvana ei tarkoita, että toiminnan pitäisi aina olla säännönmukaista. Säännöt antavat toimijoille 

mahdollisuuden valita noudattavatko ne sääntöä vai eivät. Toimintatapoja ovat esimerkiksi säännön 

noudattaminen, rikkominen tai muuttaminen. (Onuf 1998, 59.) Tarkoituksellisella sääntöjen 

vastaisella toiminnalla voi olla suuri merkitys silloin kuin normien edelläkävijät pyrkivät tuomaan 

omaa tulkintaansa esille. 

 

Näin ollen toiminnan selittäminen pelkästään sopivuuden logiikalla on vaikeaa, koska juuri 

toiminnan sopivuus haastetaan. (Finnemore&Sikkink 1998, 897-898.) Goldmannin (2005, 41-42.) 

mukaan odotettujen seurauksien logiikkaa ja sopivuuden logiikkaa ei voida erottaa täysin toisistaan 

kuin ideaalityyppeinä. Tilanteissa, jossa seurauksia arvioidaan sen perusteella mikä on kyseissä 

sopivaa, toiminnan logiikat sekoittuvat. Toiminta voi myös perustua erilaisille logiikalla poliittisten 

toimijoiden mielissä kuin millaiseksi se kuvataan julkisesti. Julkisesti voi olla sopivampaa vedota 

esimerkiksi ihmisoikeuksiin kuin perustella toimintaa valtion omilla intresseillä. 

4.3. Instituutiot diskursseina 

Instituutio on käsitteenä saanut monia määritelmiä kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa. 

(kts.esim. Duffield 2007) Marchin ja Olsenin mukaan (1989, 160) poliittiset instituutiot ovat 

toisiinsa liittyvien sääntöjen ja käytäntöjen yhdistelmiä, jotka määrittelevät toiminnan sopivuuden 

suhteessa rooleihin ja tilanteisiin. Duffield pyrkii puolestaan määrittelemään kansainväliset 

instituutiot normien ja sääntöjen kautta: 

                                                
30 Euroopan unionin ilmastodiskurssissa kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden roolen rakentumista käsitellään 
kappaleessa 6. South Centren ilmastodiskurssissa rakentuvia rooleja käsitellään kappaleessa 7. 
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“ – on ehdotettu, että kansainväliset instituutiot määritellään suhteellisin pysyviksi toisiinsa 
liittyvien konstituoivien, rajoittavien, ja proseduraalisiksi normien ja sääntöjen rakennelmiksi, 
jotka liittyvät kansainväliseen järjestelmään, järjestelmän toimijoihin (mukaan lukien sekä 
valtiolliset että ei-valtiolliset kokonaisuudet) and niiden toimintaan.” (käännös IS.) 

” -- it is proposed that international institutions be defined as relatively stable sets of related 
constitutive, regulative, and procedural norms and rules that pertain to the international 
system, the actors in the system (including states as well as nonstate entities), and their 
activities.” (Duffield 2007, 7-8.)  

Duffieldin instituutioiden ja normien välistä suhdetta korostavasta määritelmästä poiketen 

Finnemoren ja Sikkinkin (1998, 891.) näkökulma erottaa instituution ja normin määritelmän 

toisistaan. Heidän mukaansa normin määritelmä eristää yksittäisiä käyttäytymisstandardeja kun taas 

instituutiot korostavat tapaa, jolla käyttäytymissäännöt ovat rakentuneet yhteen ja liittyvät toisiinsa. 

Esimerkiksi suvereeniudesta puhutaan kuin se olisi normi, vaikka suvereenius on oikeastaan 

normien kokoelma ja sekoitus sääntöjä ja tapoja. Pikemminkin suvereenius on normi, jota 

ylläpidetään diskurssissa, joka on sekoitus erilaisia sääntöjä ja tapoja. Valtiot eivät ole vain laillisia 

tai virallisia järjestelyjä vaan ne luodaan ja niitä pidetään jatkuvasti yllä puhumalla niistä tietyllä 

tavalla. (Onuf 1998, 59.) Valtiot ovat tietyn kaltaisia poliittisia yhteisöjä juuri jaetun tiedon vuoksi, 

mikä tekee kansainvälisistä suhteista myös sosiaalisen tilan. (Hasenclever et al. 1997, 138.) 

Instituutio tarkoittaa näin ollen diskurssia, jossa normi rakentuu. Instituutioiden olemassa olo ja 

piirteet tuotetaan jatkuvasti uudelleen tiettyjen käytäntöjen ja puheen myötä. 

(Koslowski&Kratochwil 1994, 223.)  

 

Sopivuuden logiikan näkökulmasta instituutioista muodostuu kehys, josta toimijat tulkitsevat 

sääntöjä ja maailmaa. Tulkinta tilanteesta on merkityksellinen, sillä se on siltana toiminnan ja 

institutionaalisen ympäristön välillä. Näin ollen toimijat voivat tulkita samanlaista tilannetta erilailla 

ja toimivat erilailla. (Sending 2002, 448.) Normit, jotka motivoivat toimijoita käyttäytymään 

identiteetilleen sopivalla tavalla, voivat selittää toimintaa vain yhdessä toimijan tekemän valinnan ja 

tulkinnan kanssa. Edellä määrittelen regiimit sosiaalisiksi instituutioiksi. Instituutioina regiimit ovat 

diskursseja, joiden puitteissa luodaan kansainväliset normit. Ilmastoregiimistä muodostuu näin 

ollen ilmastodiskurssi, jossa ilmastonormit rakentuvat ja jota ilmastonormit samaan aikaan myös 

rakentavat. 
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4.4. Muutoksen mahdollisuus 

Sosiaalisessa maailmassa jaetut odotukset ja uskomukset oikeanlaisesta käyttäytymisestä luovat 

maailmaan järjestystä ja pysyvyyttä.  Kansainvälinen rakenne määräytyy valitsemastani 

näkökulmasta normien ja jaettujen käsitysten jakautumisella kansainvälisesti. (kts.esim. Finnemore 

& Sikkink, 1998, 894; Hopf 1998, 173.) Realisteille rakenne määräytyy vallan jakautumisella 

toimijoiden kesken. Toimijoiden voiman ja voimasuhteiden merkitys regiimin tehokkuudelle ja 

elinvoimaisuudelle korostuu, koska toimijoiden käytös riippuu valtaresurssien jakautumisesta 

valtioiden kesken. Valtajakauman muuttuessa myös toimijoiden käytös muuttuu.31  (Krasner 1983, 

7.) Neorealismin näkökulmasta normeilla ei ole omaa jatkuvuutta vaan ne muuttuvat valtioiden 

käytöksen muuttuessa. Vallantasapainoajattelussa normit pelkistyvät ongelmanratkaisukeinoiksi 

rationaalisten toimijoiden kohtaamiin yhteisiin ongelmiin. (Hasenclever et al. 1997, 155.) Normit 

eivät kuitenkaan ole ulkopuolisia vaikuttimia valtioiden käyttäytymisessä. (Hasenclever et al. 1997, 

162.) Päinvastoin toimijat rakentavat normeja vuorovaikutuksessa jatkuvasti. Normit eivät näistä 

lähtökohdista johdettuna ole staattisia vaan ne ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Sandholtz tukee 

näkemyksestä normien muutoksesta korostamalla jännitettä normien ja niiden vastaisen toiminnan 

välillä. Jännite aiheuttaa eriäviä mielipiteitä ja riitoja, jotka muokkaavat sääntöjä ja toimintaa, 

jolloin normatiiviset rakenteet eivät pysy paikoillaan. (Sandholtz 2008, 101.)  

 

Keohanen edustamassa neoliberalistisessa institutionalismissa toimijoiden ominaispiirteet otetaan 

ennalta annettuina. Toimijoiden ominaispiirteet ovat riippuvaisia systeemin muutoksesta. (Keohane 

1982, 327.) Muutos yksilön tai kollektiivisessa käytöksessä on riippuvainen ulkoisista rajoitteista 

kuten voimavarojen jakautumisesta toimijoiden välillä. (Hasenclaver et al. 1997, 24.) 

Vuorovaikutuksesta lähtevä lähestymistapa nostaa neorealismista ja neoliberalismista poiketen 

ominaispiirteet problematisoinnin keskiöön. Vuorovaikutukseen perustuvassa maailmassa normit 

eivät ilmesty tyhjästä vaan toimijat rakentavat niitä teoillaan aktiivisesti. Tästä näkökulmasta 

normien vaikutusta kansainvälisissä suhteissa ei voida yksinkertaistaa toistettavissa oleviin 

luonnonlakeihin. (Kratochwil&Ruggie 1986, 767-768; Kratochwil 1984, 686.)  

 

                                                
31 Sørensen (2008) esittää aiheellista kritiikkiä kansainvälisen politiikan teorioiden jähmettymisestä omiin 
näkemyksiinsä kansainvälisen rakenteen analysoinnissa. Konstruktivistit ovat hänen mukaansa jättäneet materiaalisen 
rakenteen tutkimuksen ja problematisoinnin tarpeettoman vähälle. Konstruktivistit hyväksyvät lähtökohtaisesti sekä 
materiaalisen että käsitteellisen maailman olemassa olon, joten heidän pitäisi olla kritiikin mukaan avoimenpia 
materiaalisen rakenteen teoretisoinnille. Neorealistit puolestaan ovat kiinnittäneet huomattavan vähän huomiota 
esittämänsä materiaalisen rakenteen sisältöön. Neorealisteille materiaalinen rakenne sisältää sekä fyysisen materian että 
vallan jakautumisen ja tavoitteet. Tavoitteet sisältävät myös sosiaalisen puolen. Näin ollen neorealistien ja 
konstruktivistien rakenne käsitysten yhdistäminen ja problematisointi voisi johtaa nykyistä rikkaampaan analyysiin 
kansainvälisen rakenteen luonteesta.  
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Depledge (2006) on kiinnittänyt huomiota regiimitutkimuksessa vakiintuneeseen uskoon 

oppimisesta. Regiimien ympärillä toimijoiden oletetaan väistämättä oppivan toisiltaan ja jakavan 

informaatiota keskenään. Oppiminen on olennainen osa konstruktivistista lähestymistapaa, jossa 

toimijoiden intressit ja näkemyksen omasta asemastaan perustuvat vuorovaikutuksessa saatuun 

tietoon. Oppimisen kääntöpuolelta löytyy regiimin kangistuminen, joka heikentää tehokkuutta ja 

kääntää regiimin kehityksen negatiiviseen suuntaan. Depledge näkee ilmastoregiimin kangistuneen 

samoihin neuvotteluryhmiin, kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden väliseen 

epäluottamukseen sekä itseään toistaviin ja paikallaan seisoviin teemoihin. Ongelmana on hänen 

mukaansa muun muassa teeman monitahoisuus ja pohjoisen ja etelän välisen jaon 

institutionalisoituminen. (Depledge 2006) Koska ilmastoregiimi syntyy toimijoiden välisessä 

vuorovaikutuksessa, myös regiimin kangistuminen on sosiaalisen vuorovaikutuksen tuote. Vaikka 

oppimisprosessi hidastuisi aika ajoin se ei tarkoita, että muutos ei olisi mahdollista. Sosiaalisesti 

rakentuneessa maailmassa maailma on sellainen kuin me siitä teemme, joten tuotamme 

ilmastoregiimin sisältöä teoillamme. Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja toimijoiden välinen 

vuorovaikutus ja teot rakentavat ilmastoregiimiä jatkuvasti ja samalla myös kehittävät 

ilmastopolitiikan agendaa. (Rowlands 2001, 57.) 

 

Finnemore ja Sikkink puhuvat normien rakentajista, jotka ovat elintärkeitä normien luomiselle 

nostaen esiin tai luoden asioita käyttämällä kieltä, joka nimeää, tulkitsee ja dramatisoi kyseisiä 

tilanteita ja asioita. Asioiden kehystäminen uudella tavalla muuttaa tapaa, jolla asioista puhutaan ja 

miten ne ymmärretään. (Finnemore&Sikkink 1998, 896-897.) Toisin sanoen normit rakentuvat ja 

muuttavat diskursseissa. Normien muutoksen myötä näkemys sopivasta toiminnasta muuttuu. 

Muutokset näissä uskomusjärjestelmissä voivat aiheuttaa muutoksia toimintatavoissa. (Hasenclever 

et al. 1997, 136.) Lähtökohtaisesti on kyse sosiaalisen instituution uudelleen rakentumisesta. 

 

Vaikka Oran Youngin (1999) pohdinta muutosprosesseista suoraan käsittelekään normatiivista 

muutosta, on hänen jaottelunsa kuitenkin syytä ottaa esiin tässä yhteydessä. Young erottaa 

analyyttisesti kolme muutosprosessia, jotka pohjautuvat hänen analyysiinsa regiimin 

muodostamisesta. Spontaanit muutosprosessit syntyvät jäsenten omaa etua tavoittelevasta 

toiminnasta, mutta eivät ole kenenkään varsinaisesti tavoittelemia. Monet epäviralliset muutokset 

ovat usein spontaaneja, jotka saattavat lopulta muuttua virallisiksi ja kirjallisiksi muutoksiksi. 

Neuvotellut muutokset jo olemassa oleviin regiimeihin ovat puolestaan prosesseja, joissa omaa etua 

tavoittelevat toimivat neuvottelevat kiivaasti institutionaalisten muutosten sisällöstä. Osapuolet 

voivat jossain sopimuksia asettaa varauksia tai toiset vaativat ratifioimista ennen voimaan tuloaan. 

Pakotetut muutokset ovat omaa etua tavoittelevien toimijoiden jatkuvia yrityksiä vastustaa, tukea ja 



38 

 

keinotella institutionaalisia muutoksia, erityisesti silloin kun muutoksessa on kyse konstituoivista 

elementeistä, jotka näyttäisivät tuovan perusteellisia muutoksia. Pakotetun muutoksen tutkiminen 

vaatii Youngin mukaan tilanteesta riippuvaa politiikan dynamiikan tutkimusta. (Young 1999, 144-

146.) Kun normien muutos nähdään muuttuvan ja rakentuvan jatkuvassa vuorovaikutuksessa, kaikki 

Youngin esittämät muutoskategoriat tapahtuvat diskurssissa. Sekä spontaanissa, neuvotellussa että 

pakotetussa normien muutoksessa on kyse toimijoiden välisestä kielellisestä vuorovaikutuksesta, 

jonka puitteissa uudet käsitykset sopivasta toiminnasta muuttuvat ja rakentuvat. 

 

Finnemoren ja Sikkinkin esittämälle normien muutosteorialle olennaista on kriittinen piste, jolloin 

kriittinen osa toimijoita on hyväksynyt normin ja alkanut käyttäytyä sen mukaan. Kun kriittinen osa 

toimijoista on hyväksynyt normin, eräänlainen spill-over –ilmiö aloittaa toimintansa. Valtiot alkavat 

sopeutua ja toteuttaa normia ilman varsinaista muutospainetta. Ne sisäistävät uuden roolinsa ja 

identiteettinsä kansainvälisen yhteisön jäsenenä suhteessa normiin. Valtioiden rooli ja identiteetti 

muokkaavat valtioiden käyttäytymistä ja sosiaalinen ympäristö puolestaan muokkaa valtioiden 

identiteettiä. (Finnemore&Sikkink 1998, 901-902.)  

 

Keskustelua on herättänyt erityisesti se, miten määritellään, mitkä toimijat kuuluvat kriittiseen 

osaan. Tässä yhteydessä oletan kriittisen osan muodostuvan niistä toimijoista, joita ilman normin 

tavoite ei voi toteutua. Ilmastonormien osalta kriittisen osan muodostavat suurimmat saastuttajat. 

Ilman näiden valtioiden sitoutumista normiin sen toiminta ja sisältö jäävät heikoiksi. Van 

Kersbergen ja Verbeek nostavat esiin kysymyksen normien muuttumisesta sen jälkeen kun ne on 

hyväksytty. Jatkuvan vuorovaikutuksen myötä normien sisällöstä käydään keskustelua myös sen 

jälkeen, kun normi on Finnemoren ja Sikkinkin esittämien kriteerien mukaan ylittänyt kynnyksen. 

(van Kersbergen & Verbeek 2007, 218.) Normien muutosprosessi ei siis pääty normin syntymiseen 

vaan sitä tulkitaan yhä uudelleen eri konteksteista käsin. 
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5. ONGELMAN RAKENTUMINEN PUHEESSA 

Sosiaalisesti rakentuneena ilmastonmuutos on esitetty tietynlaiseksi ongelmaksi. Ongelman 

esitykset pitävät sisällään arvoja ja oletuksia ongelman muodosta ja millaisia toimenpiteitä 

ongelman ratkaisemisen oletetaan tarvitsevan. Ilmastonmuutoksen rakentuminen sosiaaliseksi 

ongelmaksi ja sen tulkitseminen on mahdollista diskurssien ja normien kautta. (Cass et al. 2007, 

237.) Lähtökohtieni mukaan normit rakentuvat diskurssissa ja samalla rakentavat diskurssia. 

Diskurssia tarkastelemalla esitän oman tulkintani siitä, millaiseksi ongelmaksi ilmastonmuutos 

rakentuu toimijoiden tuottamissa dokumenteissa. Perehdyn Euroopan unionin ja South Centren 

ongelman esityksiin Bacchin (1999) mikä on ongelma? –lähestymistavan avulla.  

 

Kielen avulla voimme puhua tulevasta ja menneestä sekä oppia omista ja muiden kokemuksista. 

Toisin sanoen kieli vapauttaa ihmiset tilanteesta. Puheen avulla voimme arvioida ja vertailla asioita 

keskenään. Kielen jaettujen eli intersubjektiivisten merkitysten kautta luomme myös sosiaalisen 

järjestyksen. (Kratochwil 2001, 19.) Hyväksymällä kielen erottamattomaksi osaksi sosiaalista 

elämää myöskään tekstien merkitystä ei voida kieltää. Laajasti ymmärrettynä tekstit sisältävät 

kaiken kirjoitetun aina mainoksista puheiden käsikirjoituksiin asti. Tarkemmin sanottuna kielen 

käyttö on aina tekstuaalista. (Fairclough 2003, 3.) Teksteillä on vaikutusta sosiaaliseen ja 

materiaaliseen maailmaan. Ne voivat muuttaa uskomuksia ja asenteita, mutta niiden vaikutus on 

riippuvainen kontekstista. Näin ollen esimerkiksi muiden osapuolten tulkinta tekstistä vaikuttaa 

siihen, onko tekstillä mahdollisuus vaikuttaa. (Fairlough 2003, 8.)  

 

Luvun tavoitteena on asettaa kielellinen lähestymistapa kansainvälisten suhteiden tutkimuksen 

viitekehykseen sekä määritellä tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat. 

5.1. Kansainvälisen politiikan kielellisyys 

Lähtökohtani on, että kielellä on merkitystä sekä kansainvälisessä politiikassa että kansainvälisen 

politiikan akateemisessa tutkimuksessa. (Debrix 2003a, xi.) Kielen käyttö ja sen tulkitseminen on 

väistämätön osa kansainvälisen politiikan toimijoiden arkipäivää, olivat ne sitten valtioita, 

organisaatioita tai kansalaisjärjestöjä. Fierken mukaan kansainvälisissä suhteissa ei pitäisikään enää 

pohtia, onko kieli ylipäänsä merkityksellistä vaan pitäisi siirtyä käymään keskustelua siitä, miten ja 

miksi kieli on merkityksellistä. (Fierke 2002, 331.)  

 

Kielellisessä käänteessä on kyse siirtymisestä pois positivistisesta näkemyksestä kohti näkemystä 

kielestä sosiaalista maailmaa konstituoivana. (Fierke&Jørgensen 2001, 5.) Aikaisemmin kieli 
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nähtiin todellisuuden peilinä, ja kielen merkitys sen kykynä kuvata ulkoista maailmaa. (Kratochwil 

2001, 19.) Kielellinen käänne lähti Wittgensteinin32 vuonna 1953 ilmestyneestä teoksesta 

Philosophical Investigations, jossa kielen merkityksen ongelma ratkaistiin uudella tavalla. 

Wittgenstein kiinnitti huomion kielen käytännölliseen ja tavanomaiseen luonteeseen. Käsitteet 

tarkoittavat jotain, koska niitä on käytetty tietyssä merkityksessä ihmisten välisessä 

kommunikoinnissa. (Kratochwil 2001, 20.) Wittgenstein käyttää peliä metaforaa kuvaamaan kielen 

luonnetta. Kieltä käytetään siirtojen tekemiseen pelissä. Merkitys ja vuorovaikutus ovat riippuvaisia 

pelaajien jakamista säännöistä. Kieli ei siis vain nimeä ulkoisia objekteja vaan kielestä itsestään 

tulee yksi toiminnan tapa. (Fierke 2002, 337.)  

 

Kansainvälisen politiikan tutkimuksen voidaan katsoa jakautuneen niihin, jotka ovat kiinnostuneita 

kielestä ja niihin, jotka eivät ole. Konventionaaliset konstruktivistit ja rationalistit käyvät 

keskustelua kansainvälisten politiikan tutkimuksen sisäympyrässä. Ulkorinkiin on Fierken mukaan 

sijoitettu postmodernismin edustajiksi nimetyt, joiden ajatellaan olevan kiinnostunut vain kielestä.33 

Fierke puhuu tässä yhteydessä hiljaisuuksista. Hiljaisuudella hän viittaa kansainvälisten suhteiden 

tutkimuksen oletukseen, että vain positivistit tekevät empiiristä tutkimusta kun taas postmodernistit 

ovat sitoutuneet diskurssianalyysiin ja käsittelevät vain kieltä. Positivistien nähdään tutkivan 

maailman oikeita asioita, joihin kieltä ei lasketa. (Fierke 2003, 69.) Polarisaatio positivistien ja 

postmodernistien välillä rajoittaa Klotzin mukaan muiden viitekehysten piirissä toimivien 

tarjoamien näkemyksien ymmärtämistä ja arvostamista. (Klotz 2008, 1.)  

 

Kratochwil kritisoi positivistista epistemologiaa normien käsittelemisestä syinä, joka osaltaan 

pelkistää kielen objektisten faktojen kuvaamiseksi. (Kratochwil 1989, 5-6.) Konstruktivistit ovat 

korostaneet kielen normatiivisia aspekteja. Erityisesti Onuf ja Kratochwil34 ottavat sääntöjen ja 

normien teoretisoinnin lähtökohdaksi kielen. (Kratochwil 1989; Onuf 1989.) Sekä Onuf että 

Kratochwil esittelevät puheaktiteoriaa lähtökohtiensa tueksi. Puheaktiteorian mukaan kieli voi olla 

sekä esittävää että performatiivista. Ihmiset käyttävät sanoja esittääkseen tekoja ja he käyttävät 

sanoja suorittaakseen tekoja. (Onuf 1989, 82.) Puheaktiteoria erottelee toisistaan lokutiivisen, 

illokutiivisen ja perlokutiivisen lausuman. (Kratochwil 1989, 8.) Kratochwilille sosiaalinen maailma 

on kuitenkin monimutkaisempi kuin mitä puheaktiteoria esittää. Hän antaa enemmän merkitystä 

kontekstille, jossa lausuma esitetään. (Kratochwil 1989, 29.) 
                                                
32 Teoksessaan Tractatus Wittgenstein oletti kielen heijastavan ja peilaavan maailmaa. Wittgensteinin myöhemmissä 
töissä tulee esille näkemys, ettemme voi seisoa oman kielemme ulkopuolelle verrataksemme sitä siihen mitä se 
kuvailee. Tämä havainto vei kohti kielellistä käännettä. (Fierke 2002, 337.) 
33 Katsauksen postmodernismin kehitykseen kansainvälisen politiikan teoriassa tarjoaa esimerkiksi Labranche 2002. 
34 Onufin ja Kratochwilin kieleen tukeutuvat lähtökohdat eroavat esimerkiksi Alexander Wendtin konstruktivistmista, 
jonka lähtökohtana ovat toimijoiden identiteetin problematisointi kielen sijaan. (Zehfuss 2001, 55.) 
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Kielen normatiivisuus on merkityksellistä kaikissa konstruktivistien korostamissa asioissa, kuten 

tekojen huomioimisessa, sääntöjen olemassaolossa ja intersubjektiivisuuden rakentumisessa. 

(Debrix 2003b, 12.) Keskittyminen diskursseihin ei tarkoita välttämättä materiaalisen maailman 

kieltämistä. Maailmassa on sekä sosiaalinen että materiaalinen todellisuuden, jotka vaikuttavat 

toinen toisiinsa. Sosiaalinen maailma on hallitsevampi, mikä ei kuitenkaan sulje pois maailman 

materiaalista todellisuutta. (Onuf 1989, 40.35) Rakennamme maailmaa teoillamme ja puheellamme 

luonnon tarjoamista raaka-aineista. (Onuf 1998, 59.) Näin ollen ilmastonmuutoksen taustalta 

löytyvät todelliset klimatologiset muutokset maapallon ilmastossa. Kuitenkin tapa, miten 

ymmärrämme ilmastonmuutoksen on riippuvainen siitä, miten tulkitsemme ja rakennamme 

käsitystämme näistä muutoksista ja niiden sisällöistä.  

5.2. Mikä on ongelma? –lähestymistavan lähtökohdat 

Kansainvälisen ilmastopolitiikan toimijat tuovat globaalihallintaan mukanaan omat arvonsa ja 

oletuksensa, jotka vaikuttavat tapaan, jolla he kuvaavat ongelman ja sen ratkaisut. Sosiaalisina 

olentoina sosiaalisesti rakentuneessa maailmassa emme vain kohtaa ongelmia ikään kuin 

ulkopuolisina ja määrittele parhaita mahdollisia tapoja vastata niihin. Päinvastoin, ongelmat eivät 

ole erillisiä niille antamistamme määritelmistä. (Bacchi 1999, 7-8.)  

 

Lähtökohtani mukaan politiikan kohteista ei voida tutkia erillään tavoista, joilla niistä puhutaan 

poliittisissa linjauksissa ja puheessa. Erityisen olennaista on keskittyä siihen, miten ongelmat on 

muodostettu kielessä. (Bacchi 1999, 42.) Tavalla, jolla puhumme ilmastonmuutoksesta, ja niillä 

toimintaehdotuksilla, joilla pyrimme siihen vastaamaan, annamme ilmastonmuutokselle tietynlaisen 

muodon ja sisällön. Ongelma saa esityksessä tietyn muodon, joka vaikuttaa siihen, miten 

ongelmaan suhtaudutaan ja millaisia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi esitetään. Kun 

ongelmasta puhutaan tietyllä tavalla, toisista toimenpiteistä muodostuu sopimattomampia kuin 

toisista. (Bacchi 1999, 1-3.)   

 

Keskittymällä ongelman esityksiin mikä on ongelma? – lähestymistavan avulla on mahdollista 

kysyä kysymyksiä ja kyseenalaistaa ”tosiasioina” pidettyjä esityksiä, mitä muut lähestymistavat 

harvoin tekevät.36 (Bacchi 1999, 12.) Analyysia ei rajoiteta saatavilla oleviin väitteisiin vaan 

                                                
35 Ruggie on pyrkinyt jaottelemaa konstruktivistista suuntausta. Hän jakaa konstruktivistit neo-klassisiin, 
postmoderneihin ja näiden yhdistelmään. Itsensä, Onufin ja Kratochwilin hän lukee neoklassisiksi konstruktivisteiksi, 
koska he kaikki perustavat ajattelunsa klassiseen perinteeseen kuten Durkheimiin ja Weberiin. (Ruggie 1998a, 35.) 
36 Vaikka Carol Lee Bacchin lähestymistapaa on käytetty harvoin kansainvälisen politiikan tutkimuksessa, sitä on 
sovellettu eri aloilla ongelmien esitysten tulkinnan apuvälineenä. Esimerkiksi Powell & Murray (2008) käyttävät 
Bacchin lähestymistapaa analysoidessaan kotiväkivallan ongelman rakentumista Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. 
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tulkinta viedään niiden taakse. (Bacchi 1999, 59.) Tutkimuksen aiheena eivät ole itse ongelmat vaan 

niiden problematisoinnit. (Bacchi 1999, 2.)  

 

Käydessään vuoropuhelua aineiston kanssa tutkijan tulee keskittyä lähestymistavan mukaan tapaan, 

jolla ongelma on esitetty tietyissä poliittisissa linjauksissa. Näitä ongelman esityksen tapoja avataan 

tulkitsemalla sen taustalla olevia ennakko-oletuksia käytetyiden käsitteiden ja kategorioiden kautta. 

(Bacchi 1999, 1-3) Tutkijan ja tulkintojen suhdetta on kuvannut osuvasti Kevin Dunn: 

”Hyvin todellisessa merkityksessä, rakennan omia tulkintojani tulkinnoista, joita tarkastelen – 
olen huomattavassa määrin osa sen tiedon rakentumisen prosessia, jota tutkin. Koska olen 
itsearvioiva ja rehellinen, tunnustan motivaationi koostuvan, kuten muidenkin tutkijoiden, 
henkilökohtaisten, poliittisten ja älyllisten teemojen joukosta. Työlläni rakennan omia 
diskurssejani.” (käännös IS.) 

“In a very real sense, I am constructing my own representation of the representations I am 
studying – I am very much part of the process of knowledge construction that I am 
investigating. Being self-reflective and honest, I admit that I, like all other researchers, am 
motivated by an array of personal, political, and intellectual agendas. With my work, I am 
constructing my own discourses.” (Dunn 2008, 92.) 

Koska kaikki perustuu tulkintaan, tutkija pääsee tarkastelemaan vain väitteitä sosiaalisista 

ongelmista. Näiden väitteiden analyysi perustuu tulkintaan, jossa keskitytään siihen millaisen 

muodon väitteet antavat sosiaalisille ongelmille. Tarkoituksena on reflektoida sitä mitä jää näiden 

muotojen ulkopuolelle ja mitä siitä seuraa. Näin ollen lähestymistapa ei pohjimmiltaan keskity 

sosiaalisten ongelmien rakentumisen prosesseihin tai retoriikkaan vaan uudelleen rakentaa 

ongelman esityksiä. (Bacchi 1999, 51.) Mikä on ongelma? –lähestymistapa ei tyydy vain 

kuvaamaan sosiaalisesti rakentuneita ongelmia vaan tavoitteena on purkaa ja rakentaa ne uudelleen. 

(Bacchi 1999, 59.)  

 

Myös ongelmanesityksen seuraukset on oleellista ottaa tulkinnassa huomioon. Tähän liittyy 

kiinteistä tavat, joilla subjekteja luodaan ongelman esityksissä sekä esityksen rajoitukset ja 

diskurssien eletyt seuraukset. (Bacchi 2000, 54-55; 1999,46.) Ongelman esitykset jättävät aina 

jotain problematisoimatta. Mikä on ongelma? –lähestymistapa kiinnittää huomiota siihen mitkä 

asiat jätetään ulkopuolelle. (Bacchi 2000, 48.) Toisaalta tutkijan tulee pohtia, miten ongelmalle 

esitetyt ratkaisut eroavat, jos ongelma esitetään erilailla. Samalla tulee kiinnittää huomiota niihin 

tapoihin joilla ongelman esitykset on rakennettu ja miten niitä tuetaan. (Bacchi 1999, 7) 

                                                                                                                                                            
He kohdistavat tarkastelunsa tapaan jolla lasten kokemuksen väkivallasta on kehystetty ja nimetty maiden 
lainsäädännössä ja politiikassa. Hudson ja Rönnblom (2006) puolestaan tarkastelevat sukupuolten välisen tasa-arvon 
rakentumista ruotsalaisessa paikallispolitiikassa. 
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5.3.  Tulkinta 

Tulkinta on monitahoinen prosessi, jossa on osaltaan kyse siitä miten asiat ymmärretään ja 

selitetään. Toisaalta tulkinnassa on kyse arvioinnista ja arvostelusta. Tulkinnalle tulee väistämättä 

poliittinen ulottuvuus, koska toimijoiden tulkinta vaikuttaa siihen mitä he ”tietävät” asiasta ja miten 

he toimivat tämän tiedon pohjalta. (Dunn 2008, 80.) Tulkintojen monikerroksisuutta lisää vielä se, 

että tekstien merkitys luodaan eritasoilla: kirjoittajan, itse tekstin ja tulkitsijan toimesta. (Fairclough 

2003, 10-11.) Sosiaalisista tilanteista on mahdotonta puhua ilman tulkintaa.  Maailmassa on 

olemassa monia todellisia ja häiritseviä sosiaalisia tilanteita. Kun näistä sosiaalisista tiloista 

muodostetaan tulkinta ja niistä aletaan puhua ongelmana, ne eivät ole enää todellisia vaan tulkintoja 

totuudesta. (Bacchi 1999, 9.)  

 

Vaikka Bacchi nostaa mikä on ongelma? -lähestymistavassaan käsitysten ja tulkintojen maailman 

selvästi teoretisoinnissaan etusijalle, hän tunnustaa materiaalisen maailman olemassa olon. Samalla 

Bacchi lähenee Nicholas Onufin tulkintaa sanoista tekoina esittäessään tulkintojen olevan enemmän 

kuin vain esityksiä ongelmista. Tulkinnat ovat myös toimintoja ja väliintuloja, joiden kautta 

sosiaaliset ongelmat saavuttavat todellisuutensa kielessä. (Bacchi 1999, 36-38.) Kielen käyttö ja 

muu todellisuus ovat erottamattomasti yhteen kietoutuneita: näemme sekä aineelliset asiat että 

käsitteelliset asiat erilaisten merkityssysteemien avulla. (Jokinen et al. 1993, 21.) Käyttämällä kieltä 

emme vain kuvaa maailmaa vaan samalla kieli merkityksellistää kohteet, joista puhumme. 

Sosiaalinen todellisuus uusiutuu ja muuntuu kielen käytön kautta. (Jokinen et al. 1993, 18.)  

 

Kaikki toimijat eivät puhu ilmastonmuutoksesta samalla tavalla ja toimijat tulkitsevat sitä eri 

tavalla, mikä puolestaan johtaa toisistaan eroaviin ongelman esityksiin. Van Kersbergen ja Verbeek 

esittävät, että on olemassa mahdollisuus, jonka mukaan normit ovat saattaneet syntyä ja tulla 

hyväksytyiksi toimijoiden kesken, vaikka ne ovat tarkoittaneet eri toimijoille eri asioita. 

Tulkintaerojen vuoksi normien mukainen toiminta saattaa eri toimijoiden välillä erota toisistaan. 

(van Kersbergen & Verbeek 2007, 218.) Björkdahlin mukaan kollektiivisista normeista käydään 

keskustelua ennen kuin ne hyväksytään. (Björkdahl 2002, 13.) Van Kersbergen ja Verbeek esittävät, 

että jo tässä vaiheessa eri toimijat ovat saattaneet tulkita normin eri tavoin, mikä on osaltaan 

helpottanut normien hyväksyntää. (van Kersbergen & Verbeek 2007, 218.)  

 

Hyvän esimerkin ilmastonmuutoksen erilaisesti tulkinnasta tarjoaa tieteellinen tutkimus 

ilmastonmuutoksen seurauksista ja kehittymisestä. Ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa 

tukeudutaan toistuvasti tieteellisesti esitettyihin arvioihin ilmaston lämpenemisestä ja sen 
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vaikutuksista yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Balin tiekartassa ja Balin prosessin aikana käydyissä 

keskusteluissa viitataan IPCC:n esittämiin päätelmiin ja suosituksiin. Vaikka IPCC:n tulokset on 

hyväksytty ilmastonmuutoksen globaalihallinnan lähtökohdiksi, valtiot toteuttavat toisistaan 

huomattavasti poikkeavaa ilmastopolitiikkaa. Grundmann (2007) esittää tämän johtuvan siitä, että 

eri maat käyttävät eri tieteellisiä lähteitä omien etujensa ajamiseen. Samalla tavoin lehdistö 

kehystää eri maissa ilmastonmuutoksen erilailla. Ilmastonmuutoksen kehystäminen tietynlaiseksi 

johtaa erilaisiin toimenpiteisiin, vaikka lähtökohtaisesti toiminnan perusteet olisivat samanlaiset. 

 
Ilmasto on olemassa muuallakin kuin vain puheessa, mutta ilmastonmuutos on sosiaalisesti 

rakennettu todellisuus. Puhuessamme ilmastonmuutoksesta ja toimiessamme sitä vastaan 

rakennamme jatkuvasti todellisuutta siitä mitä ilmastonmuutos on ja miten siihen tulee suhtautua. 

Omaksumani lähestymistapa rohkaisee syvempään pohdintaan ongelmalle annetusta tulkinnasta. 

Kyseenalaistamalla sosiaaliselle ongelmalle annetut kuvaukset on mahdollista tarkastella, miten 

ongelmien kuvauksien rakentuminen ja esittäminen rajoittaa sitä, mistä puhutaan mahdollisena ja 

toivottavana tai mahdottomana ja ei-toivottuna. (Bacchi 1999, 3.)  

5.4. Diskurssi 

Tulkinta ei tarkoita vain esitysten ja toimien kuvailua vaan syvempää analyysia merkityssuhteista 

joiden osana ne esiintyvät. (Dunn 2008, 83.) Se, että keskitytään tulkintaan, tarkoittaa keskittymistä 

diskurssiin37.  Diskurssit tarkoittavat lausuntojen ryhmää, joka muodostaa tavan, jolla asiasta 

puhutaan eli tavoista esittää tiettyä tietoa asiasta. Diskurssi rakentuu sosiaalisissa käytännöissä, joita 

se samalla itse rakentaa. (Jokinen et al. 1993, 27.) Diskurssista on esitetty useita määritelmiä, jotka 

painottavat käsitteen eri puolia. Berejikian ja Dryzek (2000, 207) laajentavat diskurssia viittaamaan 

puhutun lisäksi myös ääneen lausumattomat elementit. Vaikka sanat muodostavat osan diskurssia, 

diskurssi ei rajoitu vain sanoihin. Kieltä, käsitteitä ja kategorioita käytetään kehystämään tiettyä 

asiaa. Bacchin mukaan diskurssista puhuttaessa olisi hyödyllisempää viitata kehyksiin tai tapaan 

tarkastella asioita kuin pelkistää diskurssi sanoiksi. (Bacchi 1999, 39-40.) Bacchi (2000, 55) 

erittelee diskurssin määritelmiä suhteessa diskurssien käyttötarkoitukseen:   

”Ihmiset käyttävät diskurssia näillä tavoilla: jotkut ’muokkaavat’ diskursseja, jotka auttavat 
heitä säilyttämään auktoriteettisen ja vaikutusvaltaisen aseman; toiset käyttävät niitä 
puuttuakseen ja kyseenalaistaakseen valtasuhteita, joita he haluavat haastaa. ’Diskurssi’ 
käsitteen hyödyntäminen on ennenkaikkea halu ilmaista jotakin siitä, kuinka vaikeaa on 

                                                
37 Merkityssuhteita kuvaamaan voitaisiin diskurssin tilalla käyttää myös tulkintarepertuaaria, mutta tässä tutkimuksessa 
käytän Carola Lee Bacchin tapaan diskurssi-käsitettä. Jokinen et el. esittävät diskurssi käsitteen sopivan tutkimuksiin, 
jossa analyysin painoposte on ilmiöiden historiallisessa tarkastelussa, valtasuhteiden analyysissä tai institutionaalisissa 
sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen et al. 1993, 26-27) 
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saavuttaa asteittainen sosiaalinen muutos. Samaan aikaan, vastahakoinen optimismi 
muutoksen mahdollisuudesta tuottaa diskurssin määritelmän, joka korostaa muutostilan 
luomisen ristiriitaisuutta ja moninaisuutta.” (käännös IS.) 

“People use discourses in these accounts; some ‘shape’ discourses that help maintain their 
positions of authority and infuence; others intervene and contest representations that uphold 
the power relations they want to challenge. The invocation of the term ‘discourse’ is, first and 
foremost, an expression of the desire to say something about how difficult it is to accomplish 
progressive social change. At the same time, a reluctant optimism about the possibility of 
change produces a definition of discourse which emphasizes contradiction and multiplicity, in 
order to create the space for challenge.” (Bacchi 2000, 55.) 

Bacchin määritelmässä diskurssi liittyy olennaisesti muutoksen mahdollisuuteen ja diskurssin 

pysyvyyteen. Bacchi viittaa määritelmässään diskurssin poliittisuuteen ja valtaan. Diskurssien 

poliittisuutta ja suhdetta valtaan on korostettu erityisesti Foucaultin teoretisointiin viitaten. 

(kts.esim. Hall 2001.) Diskurssin käsitteeseen on yhdistetty näkemys diskurssien vallasta 

mahdollistaa tietynlaisen ja estää toisenlaisen toiminnan. Diskurssin sosiaalisen hyväksyttävyyden 

on nähty olevan riippuvainen siitä, kenellä on eniten valtaa suhteessa muihin toimijoihin. 

Lähtökohtana on, että voimakkaammat toimijat voivat vaikuttaa pitkälti siihen kenellä on lupa 

sanoa ja mitä. (Dunn 2008, 81.) Virallinen ja epävirallinen ilmastodiskurssi on keskittynyt YK:n 

ilmastosopimuksen ympärillä jo monena vuonna Kioton jälkeisen ajan viitekehykseen, johon myös 

sijoitan oman tarkasteluni. (Rosales 2008, 93.)  

 

Näen diskurssiin keskittymisen tarkoittavan Potteria mukaillen keskittymistä puheeseen ja 

teksteihin osana sosiaalista käytäntöä. (Potter 1996, 105.) Teksteihin keskittyvä lähestymistapa ja 

diskurssianalyysi tukevat toisiaan sosiaalisen maailman tutkimuksessa. Diskurssianalyysissa 

olennainen osa on tekstin analyysi, mutta toisaalta diskurssit ovat enemmän kuin vain tekstejä: 

”Näen diskurssianalyysin ”heiluvan” tiettyyn tekstiin ja siihen, mitä kutsun ”diskurssin 
järjestykseksi” eli suhteellisen pysyvän sosiaalisen rakentumiseen ja sosiaalisten käytäntöjen 
verkostoitumiseen, keskittymisen välillä. Kriittinen diskurssianalyysi keskittyy jatkuvuuteen 
ja muutokseen tällä abstraktimmalla, rakenteellisemmalla, tasolla sekä siihen mitä tapahtuu 
tietyissä teksteissä.” (käännös IS.)  

”I see discourse analysis as ’oscillating’ between a focus on specific texts and a focus on what 
I call the ‘order of discourse’, the relatively durable social structuring and networking of 
social practices. Critical discourse analysis is concerned with continuity and change at this 
more abstract, more structural, level, as well as with what happens in particular texts.” 
(Fairclough 2003, 3.) 

Diskurssissa muodostetaan tieto siitä, mitä todellisuus on. Tämä tieto vaikuttaa siihen, miten 

toimimme. (Hall 2001,76.) Erityisen lähellä tutkimukseni lähtökohtia on Fletcher (2009), joka 

soveltaa kehysanalyysia (frame analysis) ilmastonmuutoksen diskursiivisen rakentumisen 
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tutkimuksessa.38 Flether rakentaa tutkimuskysymyksensä diskurssianalyysiin tukeutuen: sen sijaan 

että kysyttäisiin mikä on ratkaisu ilmastonmuutoksen ongelmaan, kysytään miksi ilmastonmuutos 

rakentuu ongelmaksi tietyssä ajassa ja paikassa ja miten eri puolilla olevat toimijat tulkitsevat 

faktoja, joiden väitetään liittyvän ilmastonmuutokseen. Fletcher kohdistaa analyysinsa 

Yhdysvaltojen ilmastopolitiikkaan George W. Bushin toisella presidenttikaudella. Fletcherin 

tuloksena ovat kehykset, joiden kautta Yhdysvaltojen ilmastopolitiikka rakentuu. 

 

Bacchin mukaan on olennaista huomioida, että yksilöt elävät todeksi näitä diskursiivisia käytäntöjä. 

(Bacchi 1999, 46.) Näin ollen diskurssi ei viittaa vain ideoihin ja tapoihin puhua vaan se muodostaa 

myös toimintatapoja, joilla on materiaalisia seurauksia. (Bacchi 1999, 2.) Halonen on analysoinut 

laittoman maahanmuuton ongelmaan käyttäen Bacchin mikä on ongelma? –lähestymistapaa 

apunaan. Halonen nostaa vahvasti esiin diskurssien eletyt seuraukset ja diskurssien luomat 

subjektipositiot. Hän esittää kysymyksiä vallasta ja miten valta tuottaa laittomiksi 

maahanmuuttajiksi nimetyille tietyn osan. (Halonen 2007, 203-235.) 

 

Vastaavien diskurssille ominaisten subjektipositioiden nostaminen ilmastonmuutoksen analysointiin 

on myös tarpeellista. Kehitysmaille ja kehittyneille maille luodaan omia paikkojaan 

ilmastodiskurssissa. Ilmastoneuvotteluissa kehittyneiden ja kehitysmaiden vastuunjakoa pyritään 

selvittämään, mikä väistämättä asettaa kehittyneet ja kehitysmaat tiettyyn kategoriaan ja kehykseen. 

Näiden kehysten problematisoiminen on valitsemani lähestymistavan ytimessä. Ilmastonormit 

pohjautuvat näihin kehyksiin, joissa ne samalla rakennetaan ja joita ne rakentavat. Kiinnostus 

diskurssiin muodostaa kiinnostuksen tapoihin miten argumentit on rakennettu ja objektit ja subjektit 

muodostettu kielessä. (Bacchi 1999, 41.) Olennaista on, että toimijat voivat tuottaa tietynlaisia 

tekstejä, mutta he tekevät sen rajoittavan diskursiivisen kehyksen rajoissa. (Hall 2001, 79.) 

 

Diskurssit eivät ole analyysin ulkopuolella tutkijan löydettävissä ja nimettävissä. Ne eivät ole 

analyysin raakamateriaalia vaan tutkijan tulkintatyön tuloksia. Analyysin ei tästä näkökulmasta tule 

perustua tekstien ominaisuuksien kirjaamiseen vaan analyysin tulee rakentua perustellusta 

tulkinnasta, jonka taustalla on vuoropuhelu tutkijan ja aineiston välillä. (Jokinen et al. 1993, 28.) 

Analyysin apuna käytän Berejikianin ja Dryzekin (2000, 207.) esittämää jaottelu diskurssin 

elementeistä. Heidän mukaansa diskurssi sisältää aina ontologian eli käsityksen siitä mitä on 

olemassa. Diskurssissa nämä olemassa olevat asiat saavat toimijuuden. Koska diskurssi sulkee aina 

jotain sisään ja jättää jotain ulkopuolelle, toisilta evätään toimijuus. Samaa logiikkaa seuraten 

                                                
38 Hansen ja Machin (2008) ovat kehittäneet visuaalisen ilmastodiskurssin tutkimusta.  
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diskurssi sisältää toimijoiden motiivien korostamisen ja muiden ulossulkemisen. Diskurssissa 

rakennetaan suhteita ja riippuvuuksia toimijoiden ja muiden kokonaisuuksien välille. Näiden 

elementtien lisäksi diskurssissa rakennetaan kielikuvia ja muita retorisia korostuksia.  

5.5. Ongelman esitykset 

Ongelman esitys viittaa tapaan, jolla sosiaalista ongelmaa kuvataan ja tulkitaan puheessa eli 

muotoon, joka ongelmalle rakennetaan diskurssissa. (Bacchi 1999, 5.) Vastoin tätä määritelmää 

sosiaalinen ongelmat nähdään usein ulkopuolisina ikään kuin ratkaisua kaipaavana tilanteena. Jo se, 

että sosiaalinen tilanne leimataan ongelmaksi, merkitsee, että sen oletetaan tarvitsevan ratkaisua. 

(Bacchi 1999, 5.) Kun ongelmat nähdään tällä tavalla poliittisesta päätöksenteosta erillisinä, 

keskeiseksi tavoitteeksi nousee ongelmanratkaisukeinon keksiminen. Vaikka poliittisessa 

analyysissa huomioitaisiinkin arvojen ja tulkintojen merkitys toimijoiden käyttäytymiseen, analyysi 

jää Bacchin mukaan pinnalliseksi, jos taustalla on tavoite syiden ja seurauksien analyysin kautta 

ratkaista ongelma. (Bacchi 1999, 21.) Analyysin näkökulma tulee siirtää ongelmanratkaisukeinoista 

politiikan rakentamiin kilpaileviin ongelman esityksiin ja tulkintoihin poliittisista aiheista. (Bacchi 

1999, 2) 

 

Bacchi haluaa haastaa ratkaisukeskeisen ajattelutavan. Hän haluaa nostaa ongelman kuvaukset 

analyysin keskiöön. (Bacchi 1999, 21.) Käytännön tutkimuksen teon kannalta tämä merkitsee sitä, 

että teoille ja ilmiöille ei riennetä nimeämään syitä, vaan ne tavat, joilla toimijat kuvaavat ilmiöitä ja 

nimeävät niille syitä otetaan tutkimuksenkohteeksi sellaisenaan. Sosiaalisen todellisuuden 

rakentumista pyritään tulkitsemaan vasta tämän mutkan kautta. (Suoninen 1999, 18.) Keskeistä on 

ongelman esittämisen problematisoiminen. Sosiaalisen tilanteen määrittelemisen ongelmaksi 

oletetaan liian helposti riittävän muutokseen, vaikka muutoksen mahdollisuus riippuu enemmänkin 

siitä, miten ongelma on esitetty. Poliittiset ratkaisut pitää ymmärtää osana diskursiivista ongelman 

rakentumista. (Bacchi 1999, 7-8.) 

 

Olennaista ei ole niinkään tarkastella ovatko ongelman esitykset muotoiltu tarkoituksella 

tietynlaisiksi vai ei vaan tavoitteena on purkaa ongelman esityksiä ja niiden viitteitä. Ongelman 

esityksissä keskeistä on miten ongelmat on kuvailtu, millaisia yhteyksiä on vihjailtu ja millaisia 

seurauksia näillä on. (Bacchi 1999, 36.) Bacchi lähenee ongelman esitysten määrittelyssä Spectoria 

ja Kitsusea, joiden mukaan: 

”Sosiaalisten ongelmien määrittelyt on ilmaistu tavalla, joka kuvaa tilannetta, heijastaa 
asenteita tilannetta kohtaan ja antaa monia muita vinkkejä siitä millä tavalla tilannetta 
pidetään hyökkäävänä tai ongelmallisena.” (käännös IS.) 
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”Definitions of social problems are expressed in terms that describe the condition, reflect 
attitudes toward the condition, and give numerous other hints as to how that condition is 
considered offensive or problematic.” (Spector&Kitsuse 1987, 8.)  

Bacchi, Spector ja Kitsuse määrittelevät sosiaalisen ongelman muodon riippuvaiseksi siitä, 

millaiseksi se esitetään tai kuvataan. (Spector&Kitsuse 1987, 76.) Woodin ja Doanin (2003, 641) 

mukaan ongelman rakentumisessa on yhtä olennaista tulkinnat ja objektiiviset faktat. Heille 

objektiivisen faktan rakentuminen sosiaaliseksi ongelmaksi on vahvasti riippuvainen 

institutionaalisesta ympäristöstä. Yksilö saattaa ympäristön määräävyyden jopa suosia itselleen 

haitallista tilaa, koska sitä ei ole laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa määritelty ongelmaksi.  

 

Myös Bacchin (1999, 7) mukaan ongelmien kuvauksissa olennaista on konteksti. Fletcher kiteyttää 

sosiaalisten ongelmien, diskurssien ja kontekstin suhteen osuvasti:  

“-- poliittiset ongelmat nousevat diskursiivisesta vuorovaikutuksesta tietyssä ajassa ja 
paikassa: käsitteet kuten köyhyys, kansalaisuus ja oikeus ovat riippuvaisia ja aika alttiita 
muutokselle.” (käännös IS.) 

”-- policy problems emerge from discursive interactions within a specific time and place: 
concepts such as poverty, citizenship and justice are contingent and always subject to 
change.” (Fletcher 2009, 802.) 

Ongelmat rakentuvat erilailla riippuen paikallisista, institutionaalisista ja historiallisista tekijöistä. 

Näihin seikkoihin keskittyminen tarjoaa näkemystä miksi tietyt versiot ongelmasta näyttäytyvät 

yhdessä paikassa erilailla kuin toisessa ja miksi asia problematioisoituu toisessa yhteydessä muttei 

toisessa. (Bacchi 1999, 7.) Kontekstin huomioiminen ei ole häiriötekijä vaan rikastaa analyysia. 

Analysoitavaa toimintaa tarkastellaan tietyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta puolestaan pyritään 

suhteuttamaan. (Jokinen et al. 1993, 30.)  
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6. EUROOPAN UNIONIN ILMASTODISKURSSI: JOHTAJAN NÄKÖKULMA 

Euroopan unioni (EU) on esitellyt näkyvästi omat päästövähennystavoitteensa ja sitoutunut 

tiukentamaan tavoitteitaan edelleen kattavan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntyessä. 

Euroopan unionin tavoitteena on pitää lämpötilannousu alle 2˚C esiteolliseen aikaan verrattuna. 

Euroopan unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään tavoitteen 

toteuttamiseksi 20 % vuoteen 2020 mennessä. Kansainvälisen sopimuksen syntyessä jäsenmaat ovat 

ilmoittaneet olevansa valmiita 30 % vähennyksiin. Lisäksi uusiutuvan energian osuutta unionin 

energian kulutuksesta on määrä nostaa 20 % vuoteen 2020 mennessä. (kts. esim. COM 2007a, 2.)  

 

Euroopan unionin tavoitteet muodostavat kontekstin, jota vasten unionin ilmastopolitiikka rakentuu. 

(COM 2007a, 2; COM 2007b, 3; COM 2008, 2-3; COM 2009a, 2; COM 2009b, 3; COM 2009c, 4; 

COM 2009d, 2.) Toisen kontekstin Euroopan unionin komission ilmastodiskurssin tarkastelulle luo 

Balin prosessi, jonka aikana tuotettuihin dokumentteihin analyysini keskittyy. Balin tiekartan 

tavoitteena oli luoda puitteet keskustelulle ja virallisille neuvotteluille, jotka johtaisivat 

Kööpenhaminan ilmastokokouksessa vuonna 2009 uuteen kansainväliseen ilmastosopimukseen 

Kioton jälkeiselle ajalle. Valitsemissani Euroopan unionin komission julkaisemissa dokumenteissa 

valmistellaan unionin kantaa uuteen kansainväliseen ilmastosopimukseen ja määritellään 

prioriteetteja, joita ilmastonmuutoksen globaalihallinnan tulisi sisältää uuden sopimuksen astuessa 

voimaan. EU:n ilmastotavoitteet antavat unionille taustan, johon Kioton sopimuksen jälkeiselle 

ajalle esitetyt toimenpiteet YK:n ilmastosopimuksen foorumilla pohjautuvat.  

 

Euroopan unionin komission tiedonannot Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle muodostavat merkittävän osan tarkasteluni aineistosta. 

Vuoden 2007 dokumentit ovat julkaistu ennen Balin joulukuista ilmastokonferenssia ja luovat 

pohjaa Balin prosessin suuntaviivoille. Alkuvuodesta 2007 komissio julkaisi tiedonannon ”Limiting 

Global Climate Change to 2 degress Celsius. The way ahead for 2020 and beyond”, jossa esitellään 

pitkän ja lyhyen aikavälin ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan elementtejä. Saman vuoden 

kesäkuussa komissio julkaisi vihreän paperin ”Adapting to climate change in Europe – options for 

EU action” Euroopan unionin vaihtoehdoista ilmastonmuutoksen sopeutumiseksi. Syyskuussa 2007 

komissio antoi parlamentille ja neuvostolle tiedonannon ”Building a Global Climate Change 

Alliance between the European Union and poor developing countries most vulnerable to climate 

change” globaalin ilmastofoorumin perustamista unionin ja vähiten kehittyneiden maiden välille. 

Vuonna 2008 komissio julkaisi tiedonannon ”20 20 by 2020. Europe’s climate change 
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opportunity”. Tiedonanto keskittyy unionin mahdollisuuksiin muuttuvassa taloudellisessa ja 

ympäristöllisessä ilmastossa Balin ilmastokonferenssin jälkeen.  

 

Vuoden 2009 dokumentit liittyvät vahvasti lähenevän Kööpenhaminan ilmastokonferenssin 

kontekstiin. Tammikuussa julkaistu tiedonanto ”Towards a comprehensive climate change 

agreement in Copenhagen” määrittelee suuntaviivoja, joiden mukaan joulukuun 

ilmastokonferenssiin edetään. Huhtikuussa 2009 komissio julkaisi valkoisen kirjan ”Adapting to 

climate change: Towards a European framework for action” ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. 

Euroopan unionin ilmastodiskurssia tukee myös heinäkuussa julkaistu katsaus unionin kestävän 

kehityksen strategiaan ”Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of 

the European Union Strategy for Sustainable Development”. Syyskuussa 2009 komissio esitteli 

puolestaan tiedonannon ”Stepping up international climate finance: A European blueprint for the 

Copenhagen deal”, jossa tiivistetään unionin lähestymistapa Kööpenhaminan kokoukseen.  

 

Käsittelen EU:n komission dokumentteja kokonaisuutena, jotka yhdessä muodostavat EU:n Balin 

prosessin aikaisen ilmastodiskurssin. Tavoitteena ei ole esittää kokonaiskuvaa Euroopan unionin 

ilmastodiskurssista ja –normeista vaan pohtia, millaisiksi ne muodostuvat juuri näiden 

dokumenttien pohjalta. Näin ollen tavoitteeksi ei nouse vastausten antaminen ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnan haasteisiin vaan tarkastella millaisiin normeihin ja diskursseihin globaalihallinta 

nojautuu. 

 

EU:n komissio esittää dokumenteissaan suuntia, joihin ilmastonmuutoksen globaalihallinnan on sen 

mukaan liikuttava ja millaisia elementtejä hallinta pitää sisällään. Samalla komissio rakentaa 

näkemystä siitä, millaisia toimia ilmastonmuutosta vastaan on tehtävä, eli millainen ongelma 

ilmastonmuutos EU:n näkemyksen mukaan on. Ilmastonmuutoksen vastaiselle käyttäytymiselle ja 

toimenpiteille rakennetaan normeja, joiden pohjalta määräytyy sopiva ja sopimaton toiminta. Nämä 

ilmastonormit muodostavat ilmastodiskurssin, jonka pohjalta ilmastoregiimi rakentuu.  

 

EU:n komission dokumenteista nouseva ilmastodiskurssi muotoutuu analyysissani neljään toisiinsa 

sidoksissa olevaan osa-alueeseen: muutoksen hallittavuus, johtajuuden ongelma, kehitysmaiden 

vastuullisuus ja strateginen talous. Jokainen osa-alue muodostaa osaltaan ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnan normeja ja samalla määrittelee ilmastomuutoksen sisältöä. 
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6.1. Muutoksen hallittavuus - hallitsemattomuus 

Euroopan unionin komission dokumenteissa ilmastonmuutosta ei epäillä vaan se on todellinen ja 

tapahtuu juuri tällä hetkellä. (kts.esim. COM 2007b, 4; COM 2007c, 2.) Olennaista ei enää ole 

ilmastonmuutoksen estäminen vaan sen hillitseminen ja siihen sopeutuminen39. Ilmastonmuutoksen 

nähdään vaikuttavan vahvasti Euroopan luontoon ja lähes kaikkiin yhteiskunnan ja talouden osa-

alueisiin. (COM 2007b, 4.) Koska muutosta ei voida enää estää, merkittävää on sen hallitseminen. 

(COM 2007a, 2.) Ilmastonmuutoksen ongelman ratkaisuksi muodostuu komission ongelman 

esityksessä sen hallintaan ottaminen:  

”Ilmastonmuutos tapahtuu. Nopeaa toimintaa tarvitaan rajoittamaan se hallittavalle tasolle. 
EU:n täytyy omaksua tarvittavat sisäiset toimenpiteet ja ottaa johto kansainvälisesti 
varmistaakseen ettei globaali keskilämpötila nouse yli 2˚C esiteollisiin aikoihin verrattuna.” 
(käännös IS.) 

”Climate change is happening. Urgent action is required to limit it to a manageable level. The 
EU must adopt the necessary domestic measures and take the lead internationally to ensure 
that global average temperature increases do not exceed pre-industrial levels by more then 
2˚C.” (COM 2007a, 2) 

Muutoksen hallinnassa keskeiseksi nousee aikainen toiminta. Vakavat ilmastonmuutoksesta 

koituvat haitat voidaan estää vain ajoissa tehtävillä syvillä leikkauksilla hiilidioksidipäästöihin. 

(COM 2007b, 3.) Toimimalla aikaisin Eurooppa voi käyttää komission mukaan hyväkseen taitojaan 

ja teknologiaansa sekä ottaa itselleen edelläkävijän aseman. Aikaisen toiminnan tulee perustua 

kustannustehokkuuteen ja jäsenvaltioiden ja teollisuuden työjaon tasapuolisuuteen. (COM 2008, 3-

4.) Lähtökohtaisesti normit oikeuttavat tietynlaisen käyttäytymisen sekä toimijan että tarkkailijan 

näkökulmasta. Komission mukaan EU:n kestävän kehityksen tavoitteet tulee olla jaettu reilusti ja 

niiden tulee ottaa huomioon erilaiset kansalliset lähtökohdat ja mahdollisuudet. (COM 2008, 7.) 

Tasapuolisuutta ja reiluutta voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä normeina, joiden mukaista 

toimintaa EU:n ei tarvitse perustella vaan muut ilmastotoimijat tunnustavat ne hyväksyttyinä 

käyttäytymissääntöinä. 

 

Liittämällä tasapuolisuuden ja reiluuden normit ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan EU 

asettaa ilmastonmuutoksen hallinnan samaan kategoriaan näiden normien kanssa: hallinnan tulee 

olla reilua ja tasapuolista. EU:n muutosdiskurssi piirtää rajaa epätasapuolisen ja epäreilun 

                                                
39 Sopeutumisella viitataan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Sopeutuminen tarkoittaa 
ilmastonmuutoksesta johtuvien riskien ja haitallisten vaikutusten vähentämistä. Nämä haitat voivat ilmetä joko nyt tai 
vasta tulevaisuudessa. Olennaista on niiden heikentäminen kustannustehokkaasti sekä niiden potentiaalisten hyötyjen 
etsiminen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voi pyrkiä sopeutumaan joko ennakoivasti tai reagoimalla eteentuleviin 
tilanteisiin. Sopeutuminen sisältää sekä konkreettisia toimia yhteisöissä että korkeammalla tasolla 
sopeutusmisstrategioiden luomista. (COM 2007b, 3.) 
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hallitsemattoman muutoksen ja EU:n hallinnassa olevan tasapuolisen ja reilun ilmastonmuutoksen 

välille. Kustannustehokkuus liitetään EU:n ongelman esityksessä ilmastonmuutoksen hallintaan 

ottamiseen: toiminta, joka ei ole kustannustehokasta, on epäreilua ja epätasapuolista. 

Ilmastonmuutoksen reilu ja tasapuolinen hallitseminen on riippuvainen toimien 

kustannustehokkuudesta. Ilmastonmuutoksen hallintaan ottaminen on komission mukaan kaikkien 

etu, sillä ilmastonmuutokseen vastaaminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin toimimatta 

jättäminen. (COM 2007a, 4.)  

 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten kääntäminen mahdollisuudeksi on vahvasti esillä komission 

dokumenteissa. Ilmastonlämpenemisen aiheuttamat muutokset tarjoavat pohjan Euroopan talouden 

uudistamiseen kohti tulevaisuutta, jossa teknologia ja yhteiskunta muotoutuvat uusiin tarpeisiin 

sopiviksi. Muutoksen kohtaamisessa korostuu innovatiivisuuden merkitys. (COM 2008, 2.) 

Komission näkee EU:lla mahdollisuuden vastata ilmastonmuutokseen, energiaturvallisuuteen ja 

nykyiseen taloudelliseen taantumaan samaan aikaan. (COM 2009a, 3.) Näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi EU esittää Kööpenhaminaan yhteisestä visiosta sopimista: 

”Kööpenhaminan sopimuksen täytyy asettaa konkreettisia uusia tavoitteita ja toimia, jotka 
vähentävät päästöjä ja tarjoavat pohjan kestävälle kehityksellä vahvistamalla maiden 
mahdollisuuksia sopeutua väistämättömään ilmastonmuutokseen samalla sytyttäen 
innovaatioita ja taloudellista kasvua, vähentäen köyhyyttä ja tarjoamalla pääsyn kestäviin 
energiaratkaisuihin (yhteinen visio).” (käännös IS.) 

”This agreement needs to set concrete new targets and actions to reduce GHG emissions and 
to provide the basis for sustainable development by strengthening countries’ ability to adapt 
to inevitable climate change while triggering innovation and economic growth, reducing 
poverty and providing access to sustainable energy services (the ‘shared vision’).” (COM 
2009a, 3.) 

Innovatiivisuus yhdistetään muutoksen hallintaan, jolloin ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

ratkaisuksi muodostuu innovatiivisuus. Innovatiivisuuden normi pitää sisällään ajatuksen uusista 

näkökulmista ja toimintamalleista. Innovatiivisuuden kääntöpuolella ja vastakohtana ovat vanhat 

toimintatavat. Samalla innovaatioille annetaan taloudellinen leima kasvun vauhdittajana: 

innovaatioiden tukeminen ruokkii kasvua ja työpaikkoja. (COM 2008, 2.) Innovatiivisuuden 

ongelman esityksessä vanhalla tiellä kulkeminen ei ole toivottavaa vaan sopivana toiminnan mallina 

on muutoksen edistäminen ja tulevaisuuteen katsominen: EU:n mukaan on tärkeää varmistaa, että 

Kööpenhaminan ilmastokokouksessa pystytään sopimaan kunnianhimoisesta tavoitteesta, joka 

kuitenkin jättää mahdollisuuden rajoittaa lämpötilan nousu jopa alle 2˚C. (COM 2009a, 3.) EU 

omaksuu omaksi roolikseen kustannustehokkaan ja innovatiivisen toimijan. Esityksen seurauksena 

on talouden korostuminen EU:n ilmastodiskurssissa. Seurauksena on niiden toimien, joiden 
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kustannukset nousevat kustannustehokkuuden määritelmää korkeammaksi, sulkeminen pois 

ilmastonmuutoksen globaalihallinnasta.  

 

Muutoksen hallinnasta rakentuu normi, joka kertoo miten ilmastonmuutokseen tulee suhtautua. 

Ensimmäisenä elementtinä muutosdiskurssista nousee muutoksen mahdollisuus: vanhoja 

käyttäytymismalleja voidaan muuttaa kohti kestävämpiä tapoja. EU rakentaa itselleen 

subjektipositiota muutoksen hallitsijana. Hallittavuus perustuu muutosdiskurssissa aikaiseen 

toimintaan, joka komission esittämien argumenttien mukaan on EU:ssa ensisijaisessa asemassa. 

Taustalta nousee esiin halu saavuttaa etu markkinoilla kilpailukykyisten tuotteiden ja tiedon voimin.  

 

Huomion arvoista on, että EU:n diskurssissa globaalihallinnan toimijoiksi nostetaan ennen kaikkea 

valtiot ja niiden väliset suhteet. EU:n dokumenteissaan esittämä näkemys globaalihallinnasta näkyy 

sen suhtautumisessa YK:n ilmastosopimukseen ilmastonmuutoksen globaalihallinnan foorumina. 

YK:n ilmastosopimus tarjoaa puitteet ja kontekstin globaalihallinnalle, mutta sopimuksen 

osapuolikonferenssia pysyvine toimielimineen ei nosteta merkittävään asemaan kansainvälisen 

politiikan toimijakentällä. Muutoksen hallinta asetetaan valtioiden käsiin. Kustannustehokas ja 

innovatiivinen ilmastonmuutoksen globaalihallinta on saavuttanut EU:n diskurssissa 

kyseenalaistamattoman paikan: kansallisvaltiot eivät voi sanoutua irti rajat ylittävistä 

ympäristöhaasteista vaan valtioiden välinen yhteistyö on keskeisellä sijalla ilmastonmuutokseen 

vastaamisessa. Kansainvälinen ilmastopolitiikka rakentuu EU:n diskurssissa globaalihallinnan 

viitekehyksen ympärille. EU:n mukaan kansainvälinen toiminta on väistämätöntä 

ilmastonmuutoksen torjumisessa. (COM 2007a, 5; COM 2008, 3.)  

 

 Koska ilmastonmuutos ei ole enää estettävissä, strategisesta sopeutumisesta nousee olennainen osa 

ilmastonmuutoksen globaalihallintaa hillitsemisen ohella. (COM 2007b, 3; COM 2009b, 3.) Jos 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinnassa epäonnistutaan, sillä voi komission mukaan olla 

turvallisuusseurauksia. (COM 2009b, 15.) Komission turvallisuusnäkemys rakentuu vahvasti 

energiaturvallisuuden varaan. Uusiutuvat energiavarat muodostavat merkittävän osan EU:n 

vähähiilistä tulevaisuutta. Uusiutuvan energian osuus unionin energian kulutuksesta tulisi nostaa 20 

% vuoteen 2020 mennessä. Energian tuotannon muutos pyritään ottamaan hallintaan strategioilla: 

EU:n jäsenmailla tulisi olla selkeä näkemys, miten ne aikovat toimia päästövähennystavoitteidensa 

saavuttamiseksi. Tätä varten jokaisen jäsenmaan tulisi luoda suunnitelma, jossa määritellään miten 

tavoitteet saavutetaan ja miten prosessia valvotaan. (COM 2008, 7.) Myös kestävän kehityksen 

hallintaan ottaminen rakentuu strategiselle pohjalle ja valvonnalle. (COM 2009c, 13.) Strateginen 

sopeutuminen ja strategioiden toteutumisen valvonta tukevat kuvaa ilmastonmuutoksesta 
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hallitsemattomana tilana, joka tulee ottaa hallintaan. Toiminta, jota ei ole sisällytetty strategioihin ja 

liitetty strategisen valvonnan alle, määrittyy epävarmana ja jopa haitallisena. Strategiat ja valvonta 

ovat näin ollen toimijoiden omaksi parhaaksi, jotta ne eivät toimisi itselleen ja muille haitallisesti 

hallitsemattoman ilmastonmuutoksen armoilla. Komission diskurssissa ”iso veli valvoo”. 

 

EU:n toiminta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi jakautuu neljään pilariin: aikaiseen toimintaan 

EU:n sisällä, ulkopuoliseen toimintaan, epätietoisuuden vähentämiseen tutkimuksella ja 

eurooppalaisen yhteiskunnan mukaan ottamiseen sopeutumisstrategioihin. (COM 2007b, 26.) Jotta 

sopeutumiseen voidaan löytää parhaat mahdolliset vaihtoehdot, on olennaista saada luotettavaa 

tietoa ilmastonmuutoksen todennäköisimmistä vaikutuksista, sosio-ekonomisista ulottuvuuksista 

sekä eritoimintavaihtoehtojen kuluista ja hyödyistä. (COM 2009b, 7-8.)  Muutoksen hallintaan 

liittyy vahvasti tavoite olla ensimmäinen, joka sopeutuu muutokseen ja kääntää sen edukseen. 

Muutos pyritään ottamaan hallintaan tietoa keräämällä ja lisäämällä. Tutkimusta, kehitystä ja 

vähähiilisten sopeutumisstrategioiden demonstraatiota kaikilla talouden ja toiminnan aloille tulisi 

tukea ja kannustaa. (COM 2009a, 9.) Tavoitteena tulisikin olla tutkimusbudjettien kasvattaminen. 

(COM 2007a, 7.)  

 

Paremman ymmärryksen saavuttaminen ilmastonmuutoksesta on olennaista myös prioriteettien 

luomisessa. (COM 2007b, 9.) Prioriteettien luomista voidaan tukea aktiivisella tutkimuksella ja 

koulutuspolitiikalla. Ennakoiva tutkimus ja opetuspolitiikat ovat välttämättömiä välineitä taitojen, 

metodien ja teknologioiden kehityksessä.  Lisää tietoa tarvitaan ilmastonmuutoksen hallintaan 

sopivien toimenpiteiden kehittämiseen. (COM 2009b, 7-8.) Tieteellisen tiedon sivuuttaminen voi 

johtaa arvaamattomiin, kalliisiin ja mahdollisesti hallitsemattomiin seurauksiin. (COM 2009a, 3.) 

Ilmastonmuutoksen ongelman ratkaisuksi muodostuu tiedon hankinta. Tässä hallinnan ongelman 

esityksessä ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa olennaista on tiedon kerääminen, ja ongelmana 

on tietämättömyys. Komission mukaan kaikkia mahdollisia päästövähennystapoja tulisi tutkia ja 

varmistaa taloudellinen ja ympäristöllinen jatkuvuus omaksutuissa tavoissa. (COM 2007a, 7.)  

 

Ilmastonmuutoksen joudutaan sopeutumaan kaikissa EU:n jäsenmaissa, joten on olennaista jakaa 

kokemuksia. (COM 2007b, 12.) Saatu tieto ja saadut kokemukset tulisi jakaa eri toimijoiden välillä. 

Kokemusten jakamiseksi komissio esittää teknisen paneelin muodostamista YK:n 

ilmastosopimuksen yhteyteen. (COM 2009a, 8.) EU:n yhteistyön kehittyneiden maiden kanssa tulisi 

noudattaa tiedon jakamisen linjaa. Uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen tulisi pitää sisällään 

kansainvälistä tutkimusta ja teknologia yhteistyötä. (COM 2007a, 12.) Ongelman esityksen taustalla 

näyttäytyy oletus tietämättömyyden seurauksien vakavuudesta. Tietämättömyydestä rakentuu uhka, 
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joka pitää torjua levittämällä tietoa valistumattomille: kehitysmaiden tietopohjaa 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulisi kasvattaa.  (COM 2007c, 5.) Myös tutkimusyhteistyötä 

kolmannen maailman maiden kanssa tulisi lisätä. (COM 2007a, 12.)  

 

Muutosdiskurssissa tiedon avulla ei lisätä valtaa pitämällä tieto itsellä vaan tavoitteena on tiedon 

jakaminen. Tietoa jakamalla otetaan hallitsematon hallintaan. Globaaliongelmat ylittävät valtioiden 

rajat, joten toisten tietämättömyys aiheuttaa lopulta haittaa muillekin. Tiedon avulla voidaan saada 

valtaa tietoa jakamalla ja hallitsemalla tiedon tuottamisen prosesseja ja lunastamalla edelläkävijän 

rooli ilmastodiskurssissa. Kehittyneiden maiden resurssit antavat niille mahdollisuuden toimia 

tiedon vartijoina ja jakaa sitä tarpeen mukaan kehitysmaille. Tiedosta muodostuu vallan väline. 

Muutoksen edelläkävijällä on mahdollisuus kerätä eniten tietoa muuttuvista olosuhteista sekä 

teknologisesti että taloudellisesti ja kasvattaa valtaansa. 

 

EU:n dokumenteissa tuotetaan hallinnan diskurssia, jossa ilmastonmuutoksen ongelma ratkaistaan 

kontrolloimalla ilmaston lämpenemistä ja sen seurauksia tarvittavin hillitsemis- ja 

sopeutumiskeinoin. Taulukossa 1 on esitetty hallittavuuden ongelman esitykseen liittyvät normit ja 

diskurssin kategoriat. Ongelman esitys rakentuu kahden kategorian, hallittavuuden ja 

hallitsemattomuuden, varaan. Ilmastonmuutoksen ongelman ratkaisuksi annetaan hallittavuus, joka 

rakentuu EU:n diskurssissa tasapuolisuuden, reiluuden, innovatiivisuuden, kustannustehokkuuden, 

strategisuuden ja tiedonhallinnan normien vuorovaikutuksessa. Näissä ongelman esityksissä 

ongelmaksi muodostuu ilmastonmuutoksen hallitsemattomuus, johon liitetään epätasapuolisuus, 

epäreiluus, vanhat ja kalliit toimintatavat, valvonnan puute ja tietämättömyys. EU:n tulkinta 

ilmastonmuutoksen hallitsemattomuudesta liittyy vahvasti myös kehitysmaiden 

arvaamattomuuteen. Kehitysmaat tulee saada hallinnan alle. Näin ollen kehitysmaille annettavalle 

taloudelliselle tuelle asetetaan ehtoja, joiden mukaan niiden tulee muodostaa kansallisia strategioita 

tuen edellytyksenä. Kehitysmaiden toimintaa pyritään valvomaan ja ottamaan hallintaan. 

 

Taulukko 1. Hallittavuuden diskurssin rakentuminen 

Ratkaisuna hallittavuus Ongelmana hallitsemattomuus 

tasapuolisuus epätasapuolinen 

reiluus epäreilu 

innovatiivisuus vanhat toimintatavat 

kustannustehokkuus kallis 

strategisuus valvonnan puute 

tiedon hallitseminen tietämättömyys 
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Muutoksen hallinnasta muodostuu kilpailukenttä, jossa voittaja ratkaistaan innovatiivisuudella ja 

kyvyllä sopeutua ilmastonmuutokseen. Ilmaston lämpenemisen aiheuttaman muutoksen hallinnasta 

ei muodostu vain tavoite vaan se määrittää käyttäytymissääntöjä ja piirtää rajaa sallitun ja kielletyn 

toiminnan väliin. Sallittua on kilpailukyvyn varmistaminen ja edelläkävijän aseman tavoittelu. 

Muutoshallinta sulkee instituutiona ulkopuolelleen maat, joissa yrityksillä ja laajemmin taloudella 

ei ole mahdollisuutta osallistua kilpailuun. Kun ilmastonmuutoksen globaalihallinta nähdään 

muutoksen hallintana, se rajoitetaan kehittyneisiin teollisuusmaihin, joilla on kehitysmaita 

paremmat lähtöasemat globaaleille markkinoille. Samalla muutosdiskurssi sulkee ulkopuolelleen 

ilmastonmuutokseen liittyvät kehityskysymykset: jos ilmastonmuutosta tulisi hallita muutoksen 

kautta, miten käy kehityshaasteiden, jotka eivät muutu samassa suhteessa ilmaston lämpenemisen 

kanssa? 

6.2. Johtajuuden ongelma 

Euroopan unionin komission dokumenteissa EU:sta rakennetaan edelläkävijä ilmastonmuutoksen 

vastaisessa taistelussa: 

”Euroopan unioni on ottanut johtoaseman ilmastonmuutoksen estämiseen pyrkivän 
kansainvälisen toiminnan tukemisessa”. (käännös IS.) 

”The European Union (EU) has taken a leadership role in promoting international action to 
tackle climate change.” (COM 2007c, 2.)  

Taustaoletuksena vaikuttavat EU:n julkisesti määrittelemät muita toimijoita tiukemmat tavoitteet 

päästövähennyksille, joiden kautta EU:n oletetaan lunastaneen johtoasema ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnassa. (COM 2007a, 2; COM 2009c, 2.)  

 

EU:n toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi perustellaan mahdollisilla 

ennakoimattomille, kalliilla ja hallitsemattomilla seurauksilla, jos tieteelliset varoitukset jätetään 

huomiotta. Johtajuutta todistellaan EU:n alueella sijaitsevalla tiedolla, teknisillä taidoilla ja 

taloudellisilla resursseilla. (COM 2007b, 13.) Ilmastonmuutokseen vastaaminen vaatii sijoituksia ja 

auttaa turvaamaan siirtymisen vähähiiliseen talouteen. Samalla ilmastonmuutoksen hallinta avaa 

mahdollisuuksia kasvulle ja työpaikoille ja tukee kestävää kehitystä. (COM 2009a, 3.) EU:n 

komissio rakentaa diskurssissaan tarvetta johtajalle, joka on valmis viemään jäsenmaat ja muut 

valtiot kohti näitä mahdollisuuksia:  

”Vuosi 2007 merkitsi käännekohtaa Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa. 
Eurooppa osoitti olevansa valmis globaaliin johtajuuteen ilmastonmuutoksen estämisessä, 
turvallisen, kestävän ja kilpailukykyisen energian haasteessa ja eurooppalaisen talouden 
muodostamisessa kestävän kehityksen malliksi 2000-luvulla.” (käännös IS.) 
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”2007 marked a turning point for the European Union’s climate and energy policy. Europe 
showed itself ready to give global leadership: to tackle climate change, to face up to the 
challenge of secure, sustainable and competitive energy, and make the European economy a 
model for sustainable development in the 21st century.” (COM 2008, 2.) 

Ilmastonmuutoksen ratkaisuksi muodostuu esimerkillinen johtaja. Ongelman esityksen taustalla 

rakennetaan johtajuuden puutetta ilmastonmuutoksen ongelmaksi. Johtajan roolia ei kyseenalaisteta 

vaan sen todetaan olevan EU:lla. Vaihtoehtoisia johtajia ilmastonmuutoksen globaalihallintaan ei 

esitetä vaan dokumenteissa keskitytään toistamaan EU:n johtoasemaa. Samalla johtoasemaa pitäisi 

ruokkia lunastamalla johtoasema tulevissa neuvotteluissa uudesta kunnianhimoisesta 

kansainvälisestä ilmastosopimuksesta: 

”Globaalin mielipiteen suunta on selvä, ja EU voi ottaa johdon tien näyttämisessä 
kansainväliseen ilmastosopimukseen vuoden 2012 jälkeiselle ajalle.” (käännös IS.) 

”The trend of global opinion is clear, and the EU can take the lead in pointing the way to an 
international climate agreement for the post 2012 period.” (COM 2008, 3.)  

Johtajuudesta muodostuu instituutio, joka sisältää tietynlaisia normeja ja sääntöjä. Johtajuuden 

diskurssissa sopivuuden logiikka perustuu johtajalle rakennettuihin käyttäytymissääntöihin. 

Samalla, kun EU:n tulee varmistaa kunnianhimoisen globaalipanostus ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä, sen täytyy huolehtia, että se on toteutettu tehokkaalla ja reilulla tavalla. (COM 

2009d, 11.) Johtajan tulee olla oikeudenmukainen, jotta se voi toimia malliesimerkkinä muille 

toimijoille. Johtajan roolille sopiva käytös muodostuu esimerkillisyydestä ja siirtymisestä sanoista 

tekoihin. EU pyrkii näyttämään mallia, jotta saisi muut seuraamaan. Teollisuus muodostaa yhden 

joukon, jonka EU uskoo seuraavan omaa esimerkkiään kohti ilmastonmuutokseen hillitsemiseen 

tähtääviä toimia. (kts.esim.COM 2007a, 2; COM 2007a, 5.)  

 

Esimerkillisenä johtajana EU:n tulee toimia päättäväisesti. Unionin sisäisesti EU osoittaa 

jäsenmailleen päättäväisyyttään esimerkiksi ilmoittamalla hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 

muuttuvan pakolliseksi mikäli sitä ei aleta käyttämään vapaaehtoisesti. (COM 2008, 9.) Tavoitteena 

on osoittaa kansallisille toimijoille ja kansainvälisille partnereille EU:n olevan valmis siirtymään 

puheesta tekoihin. Balin ilmastokonferenssissa komissio toteaa EU:n olleen merkittävässä roolissa 

tiekartan luomisessa. (COM 2008, 3.) EU:n tulisi olla päättäväinen yrittäessään saavuttaa 

kokonaisvaltainen ja kunnianhimoinen kansainvälisen sopimus myös Kööpenhaminan 

ilmastokonferenssissa. (COM 2009a, 12; COM 2007a, 8.) Olennaisena nähdään, että unioni esiintyy 

yhtenäisellä mielipiteellä ja neuvottelee yksikkönä kansainvälisillä foorumeilla. (COM 2007a, 8;  

COM 2009d, 10.) Edelläkävijäni EU:n toimien ei tulisi olla riippuvainen muiden toimijoiden 

sitoumuksista vaan sen tulee sitoutua itsenäisesti päästövähennyksiin jo ennen kansainvälisen 

sopimuksen syntymistä. (COM 2007a, 5.) Päättäväisyyttä rakennetaan suhteessa siihen mitä johtaja 
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ei ole. Päättäväinen johtaja ei ole aikaansaamaton vaan valmis toimimaan ja näyttämään 

esimerkkinä. Muiden ilmastotoimijoiden subjektipositio rakentuu aikaansaamattomuuden kautta: 

siinä missä muut kiistelevät tulevista sitoumuksista, EU on jo luonut omat sitoumuksensa ja alkanut 

muista riippumatta toteuttamaan niitä. Päättäväisyyden ja esimerkillisyyden uskotaan heijastuvan 

myös EU:n rajojen ulkopuolelle:  

”EU taistelee ilmastonmuutosta vastaan sisäisesti jatkossakin. Tämä antaa EU:lle 
mahdollisuuden viitoittaa tietä kansainvälisissä neuvotteluissa.” (käännös IS.) 

”The EU will continue to take domestic action to fight climate change. This will allow the EU 
to show the way in the international negotiations.” (COM 2007a, 5.) 

Myös EU:n sopeutuminen ilmastonmuutokseen toimii mallina muille maille. EU voi näyttää 

sopeutumisessa esimerkkiä ja tiivistää yhteistyötä partnereiden kanssa ympäri maapalloa yhteiseen 

ilmastonmuutoksen uhkaan vastaamisessa. (COM 2007b, 13.) EU:n johtajuutta tarvitaan, jotta 

tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien saanti sopeutumiseen turvataan YK:n 

ilmastosopimuksen kontekstissa. (COM 2007b, 22.) Komissio rakentaa EU:lle merkittävän 

ilmastotoimijan roolia.  

 

EU:n pitäisi varmistaa komission dokumenttien mukaan verrannolliset päästövähennystavoitteet 

kehittyneiden maiden välillä. Näiden tavoitteiden avulla voitaisiin saavuttaa vähennykset 

kollektiivisesti. (COM 2009a, 12.) Kehittyneet maat ilmastonmuutoksen johtajina on 

kyseenalaistamaton normi, joka sekä mahdollistaa EU:n toiminnan että rajoittaa ilmastonmuutoksen 

globaalihallintaa. Kehittyneiden maiden merkittävä rooli kietoutuu talouden ympärille: koska 

taloudesta on muodostumassa pitkän aikavälin lähestymistapa ilmastonmuutoksen hillintään, 

tarvitaan vahva poliittinen kehys ja suurimpien saastuttajien tuki. (COM 2007a, 8.)  

 

Esimerkillisen johtajuuden diskurssi jakaa ilmastonmuutoksen globaalihallinnan toimijat johtajiin ja 

johdettaviin. Samalla diskurssi pitää yllä eriarvoista asemaa. Kehitysmaiden rooli on olla 

johdettavina ja johdettavissa, joten niiden mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnan suuntiin rajoitetaan. Vastaavasti kehittyneiden maiden asemaa korostetaan 

johtajina, joiden suostumuksesta muodostuu ehdoton edellytys ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnalle. Johtajuuden tuottaminen ilmastonmuutoksen globaalihallinnan ratkaisuksi 

muodostaa ilmastonmuutoksesta johtajuuden puutteen ongelman. Globaalihallinta tarvitsee johtajaa 

näyttämään tietä, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja siihen voidaan sopeutua. Johtajuuden 

tarpeeseen on rakennettu oletus ilmastonmuutoksen globaalihallinnan olevan vaikeuksissa ilman 

selkeää johtajuutta. Luottamus ilmastonmuutoksen hallintaan rakennetaan kehittyneiden maiden 

johtajuuden diskurssin kautta. 
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Johtajamaiden, kuten EU:n, tulee pyrkiä vuorovaikutukseen erityisesti kehittyneempien 

kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin toimia kollektiivisesti yhteisen tavoitteen eteen. (COM 2009a, 

12.) Kehitysmaiden osallistuminen on riippuvainen johtajien vakuuttavuudesta: EU:n täytyy olla 

vakuuttavampi yrittäessään saada kehitysmaat ja erityisesti suurimmat saastuttajat toimimaan. 

(COM 2007a, 10.) Kehitysmaat ovat EU:n diskurssissa johdettavissa. EU rakentaa itselleen johtajan 

subjektipositiota, joka on riippuvuussuhteessa muiden heikkouteen. Johtajuuden vastakohtana ovat 

vähiten kehittyneet maat, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea ilmastonmuutokseen 

sopeutumisessa ja se hillitsemisessä. Kehitysmaille sopivaa käyttäytymistä johtajien neuvojen ja 

avun ottaminen. EU:n johtajuusdiskurssi rajoittaa kehitysmaiden mahdollisuuksia ottaa vahvempaa 

roolia ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa.  

 

Johtajuus ei rajoitu vain kapeasti ilmastonmuutoksen hallintaan vaan EU:n todetaan ottaneen 

johtoasema myös kehityskysymyksiin liittyen. (COM 2007c, 2.) EU:n johtajuutta kestävässä 

kehityksessä perustellaan EU:n viime vuosien toimilla, joiden aikana unionin kerrotaan osoittaneen 

selkeää sitoutumista kestävään kehitykseen. Samalla kestävyysulottuvuus on pyritty sisällyttämään 

useille politiikan aloille. (COM 2009c, 3.) Ilmastonmuutosdiskurssi sulkee sisäänsä kestävän 

kehityksen diskurssin. Onnistuminen kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa Kööpenhaminassa 

nähdään avaimena pitkän aikavälin kestävyyden saavuttamiseen. (COM 2009c, 5.) Kestävän 

kehityksen normia ei muotoilla itsenäisesti vaan voimakkaan ilmastodiskurssin vaikutuksen alla. 

Ilmastonmuutoksen globaalihallinta liitetään yhteen globaalin kestävän kehityksen kanssa. (COM 

2007a, 3.) EU on myös sisällyttämässä kestävän kehityksen agendan ulkosuhdepolitiikkaansa 

esimerkiksi juuri ilmastonmuutokseen liittyvän työn ympärillä. (COM 2009c, 4). Kestävän 

kehityksen diskurssi toistaa ilmastodiskurssin elementtejä johtajuudesta ja johdettavista. Kestävän 

kehityksen tukemisen taustalla vaikuttaa myös kunnianhimoinen taloudellisen johtajuuden tavoite: 

Euroopan unionin tavoitteena on rakentaa Euroopan taloudesta 2000-luvun kestävän kehityksen 

malli. (COM 2008, 2.) Samalla EU:n päästökauppamalli asetetaan edelläkävijän asemaan 

markkinapohjaisena vaihtoehtona kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. (COM 2008, 5.)  

 

Taulukossa 2 on esitetty johtajuuden diskurssin rakentuminen johtajuuden ja johdettavuuden 

vastakkainasettelun kautta. Johtajuuden kategoriaan kuuluvat esimerkillisyyden, päättäväisyyden ja 

uusien mahdollisuuksien tavoittelun normit. Vastakohtana näille ovat johdettavana olevat 

tavanomaiset, aikaansaamattomat ja nykytilanteeseen pysähtyneet toimintaa ohjaavat mallit. 

Euroopan unionin komission dokumenteissa rakennetaan riippuvuutta kehittyneiden ja 

kehitysmaiden välille johtajuuden instituution kautta. Kehitysmaat näyttäytyvät johdettavina ja 

EU:n vahvuus ilmastotoimijana rakentuu kehitysmaiden heikkoutta vasten. Tästä johtuen 
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kehitysmaiden roolille sopivaksi käyttäytymiseksi muodostuu johtajien neuvojen ja avun ottaminen. 

Euroopan unionin johtajuusinstituutio rakentuu merkittävästi sen tekemien kansainvälisten 

päästötavoitteiden varaan, joissa EU laskee olevansa edelläkävijä.  

 

Taulukko 2. Johtajuuden diskurssin rakentuminen 

Ratkaisuna johtajuus Ongelmana 
aikaansaamattomuus 

esimerkillisyys tavanomaisuus 

päättäväisyys aikaansaamattomuus 

uusien mahdollisuuksien 
tavoittelu nykytilanteessa pysyminen 

kehittyneiden maiden asema 
johtajana kehitysmaiden passiivisuus 

 
 

Johtajuuden ongelman esitys tarjoaa ilmastonmuutoksen ratkaisuksi esimerkillistä johtajaa, joka 

näyttää muille tien kohti tulevaisuuden kehitystä. Johtajuuden vastakohdaksi rakentuu 

ilmastonmuutoksen globaalihallinta, jossa toimijat toimivat aidosti tasavertaisina. Johtajuuden 

instituutiossa kehittyneiden maiden toiminta YK:n ilmastosopimuksen ulkopuolella nähdään 

johtajien toimesta sopivana reittinä vaihtoehtoisten kehityssuuntien etsimiselle. Seurauksena on, 

että ilmastonmuutoksen globaalihallintaa viedään pois YK:n ilmastosopimuksen kontekstista 

valtioiden kahden välisiin neuvotteluihin ja edustukseltaan pienempien kansainvälisten foorumien 

puitteisiin, kuten G8-maiden kokouksiin. Kehittyneiden maiden johtajuus on vaarassa kaventaa 

ilmastonmuutoksen globaalihallintaa. 

 

6.3. Kehitysmaiden vastuullisuus 

EU tunnustaa kehittyneiden maiden vastuun päästöjen kertymisestä ilmakehään ja niiden paremmat 

teknologiset ja taloudelliset mahdollisuudet vähentää päästöjään. (COM 2007a, 9.) Koska 

kehittyneet maat ovat historiallisesti vastuussa, niiden velvollisuutena on tukea kehitysmaiden 

sopeutumista ilmastonmuutoksen seurauksiin. (COM 2007b, 22.) Komissio tukee 

argumentoinnissaan YK:n ilmastosopimuksessa esitettyjä periaatteita kehittyneiden maiden 

vastuusta ilmastonmuutoksesta ja kehitysmaiden tuen tarpeesta. Kehittyneiden maiden 

vähennystavoitteet tulisi komission mukaan jakaa oikeudenmukaisesti maiden kesken. (COM 

2009a, 4.) Johtajuusdiskurssin mukaisesta EU toivoi kehittyneiden maiden johtavan 
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Kööpenhaminan kokouksessa 2009 globaalitavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja 

osoittavan, että vähähiilinen talous on mahdollinen ja kannattava. (COM 2009a, 3.)  

 

Komission mukaan taloudellisen vastuun jakamisen ilmastonmuutoksesta tulisi perustua valtion 

mahdollisuuteen maksaa ja vastuuseen hiilidioksidipäästöistä. Kuitenkin tapa, jolla vastuu jaetaan 

valtioiden kesken, tulisi olla universaali. Komissio tulkitsee YK:n ilmastosopimuksen periaatteiden 

johtavan myös kehitysmaiden rooliin ilmastonmuutoksen vastuunkantajana: vastuuta ei jaettaisi 

vain kehittyneiden maiden välillä, sillä vastuu päästöistä on kaikkien maiden yhteinen. (COM 

2009d, 12.) Kaikkien kehittyneiden maiden ei oleteta olevan tasavertaisesti vastuussa ilmaston 

lämpenemisessä. Vastaavasti kaikki kehitysmaat eivät ole oikeutettuja jäämään kehitystavoitteiden 

varjolla pois ilmastonmuutoksen globaalihallinnan kustannuksista. Vain rajoitettu määrä 

kehittyneitä maita ja taloudellisesti kehittyneimmät kehitysmaat ovat komission mukaan vastuussa 

suurimmasta osasta globaaleja päästöjä. (COM 2009d, 9.) Historiallisen vastuun periaatteen ohella 

EU:n ilmastodiskurssissa heijastuu yhteisen vastuun periaate ilmastonmuutokseen vastaamisessa: 

”On tullut yhä selvemmäksi, että ilmastonmuutoksella on vakavimpia vaikutuksia 
kehitysmaissa, jotka kohtaavat ongelmia kuten tulvia, kuivuutta ja metsäkatoa. Joten, vaikka 
kehittyneiden maiden tulisi yhä olla johtavassa asemassa päästöjen vähentämisessä, erityisesti 
lähitulevaisuudessa, 2˚C tavoite on myös kehitysmaiden intressi.” (käännös IS.) 

”It is becoming increasingly clear that climate change is going to have the most serious 
impacts in developing countries, faced with problems like flooding, drought and 
deforestation. So, although developed countries should continue to take the lead in reducing 
emission, in particular in the immediate future, contributing to the 2˚C objective is in the 
interest of developing countries too.” (COM 2009a, 5.) 

Komissio katsoo perusteluissaan tulevaisuuteen ja kehitysmaiden kasvaviin päästöihin. 

Historiallisen vastuun periaate ulotetaan koskemaan tulevaisuuden vastuuta kasvihuonepäästöistä. 

EU rakentaa diskurssissaan tulevan vastuun normia, jonka pohjalta kehitysmailta vaaditaan 

uhrauksia ja selkeitä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vaikka EU:n odotukset 

Kööpenhaminan kokoukselta rakentuivat kehittyneiden maiden riittävän toiminnan varaan, 

merkittävän osan tavoitteista muodosti huomattavan panostuksen takaaminen kehitysmailta. 

Kehitysmaiden tulisi EU:n mukaan panostaa yhä enemmän globaaleihin ilmastonmuutoksen 

vastaisiin ehkäisytoimiin. (COM 2009a, 11-12.) Yhteisen vastuun myötä sitovat 

päästövähennystavoitteet tulee ulottaa myös Kioton sopimuksen ulkopuolisiin maihin. (COM 

2009a, 5.) Kioton sopimuksen ulkopuolelle suurimpana saastuttajana on jäänyt Yhdysvallat ja 

sitovien päästötavoitteiden ulkopuolelle kehitysmaat. Komission diskurssissa tulevaisuuden 

ilmastoregiimi ei sisällä eri oikeuksia eri toimijoille, vaan ilmastoregiimi muodostetaan jaetun 

vastuun pohjalle. 
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Kehitysmaat jakautuvat EU:n dokumenteissa vähiten kehittyneisiin maihin ja muihin 

kehitysmaihin. Vähiten kehittyneet maat kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten, vaikka ovat siitä 

vähiten vastuussa. Lisäksi ne ovat heikosti varustautuneita katastrofien varalta. (COM 2007c, 3.) 

EU:n mukaan vähiten kehittyneille maille ei tulisi asettaa päästörajoituksia. (COM 2007a, 12.) EU 

tarjoaa apuaan vähiten kehittyneille maille perustamalla maailmanlaajuisen 

ilmastonmuutosliittouman (Global Climate Change Alliance, GCCA), jonka tavoitteena on luoda 

foorumi dialogille ja käytännön yhteistyölle EU:n ja kehitysmaiden välillä. Liittouman 

tarkoituksena on etsiä ratkaisua köyhyyden ja muutoksen aiheuttamalle yhteiselle haasteelle, ja 

samalla tukea vuoden 2012-jälkeistä sopimusta ja tehokkaan toiminnan omaksumista kansallisella 

tasolla. (COM 2007c, 2.)  

 

Vähiten kehittyneiden maiden heikon tilanteen vuoksi EU on valmis auttamaan niitä 

ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, jos se edesauttaa köyhyyden vähentämistavoitteita. Vähiten 

kehittyneiden maiden avustaminen ei näin ollen ole riippuvainen niiden sitoutumisesta 

päästövähennyksiin. Maailmanlaajuiseen ilmastonmuutosliittouman osallistumisen ehtona on 

kuitenkin sitoutuminen ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan. (COM 2007c, 4.) Liittouman 

lähtökohtana on sitoutuminen ilmaston lämpeneminen hillitsemiseen. Koska kaikki maat ovat 

yhteisesti vastuussa siitä, että ilmastonmuutokseen puututaan, kaikkien tulee myös sitoutua 

toimintaan. EU jättää vastaamatta kysymykseen, mitä sitoutuminen vähiten kehittyneiden maiden 

kohdalla tarkoittaa. Oikeus tukeen ja apuun ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen 

hillitsemisessä on riippuvainen kehitysmaiden sitoutuminen, jonka määritteleminen siirtyy avun 

antajien käsiin mikäli kehitysmaille ei luoda sitovia päästövähennystavoitteita kansainvälisellä 

sopimuksella.  

 

Tulevaisuudessa kehitysmaat muodostavat myös suurimman saastuttajien ryhmän, joten olisi 

olennaista, että kehitysmaat alkavat ryhmänä rajoittamaan päästöjensä kasvua mahdollisimman 

pian. (COM 2007a, 2; COM 2007a, 10.) Kehittyneiden maiden vastuu ilmastonmuutoksesta 

painottuu lyhyelle aikavälille, sillä tulevaisuudessa kehitysmaat ovat suurimpiin lukeutuvia 

saastuttajia ja silloin myös suurimman vastuun edessä ilmastonmuutoksesta. Kehittyneiden maiden 

intressi on saada kehitysmaat toimimaan, jotta niiden omat ponnistelut eivät jäisi 

merkityksettömiksi. Kehitysmaiden kasvavat päästömäärät nollaavat kehittyneiden maiden 

päästövähennykset tulevaisuudessa, jollei niitä rajoiteta. (COM 2007a, 3; COM 2009, 5.) Yhteisen 

vastuun normi rakentuu EU:n dokumenttien pohjalta sekä toimintaa mahdollistavaksi että 

rajoittavaksi. Yhteinen vastuu ilmastonmuutoksesta antaa EU:lle oikeutuksen ja mahdollisuuden 

toimia parhaaksi katsomallaan tavalla kehitysmaiden mukaan saamiseksi. Kehitysmaiden 
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vakuuttamisesta ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin rakentuu EU:n johtajaroolille ominainen 

velvollisuus.  Kuvaavaa on, että EU:n ja vähiten kehittyneiden maiden välistä yhteistyötä 

kuvaillessaan komissio tekee ehdotuksia interventioista, joiden avulla esitetyt tavoitteen voitaisiin 

toteuttaa. (COM 2007c, 5.) Yhteistyö kehitysmaiden kanssa on jo lähtökohdiltaan ohjaavaa ja 

ylhäältä alaspäin suuntautuvaa. Samalla normi rajoittaa EU:n omaa toimintaa: koska on kyse 

yhteisestä vastuusta, EU on myös itse toimittava. Yhteisen vastuun normi ruokkii myös 

esimerkillisen johtajuuden instituutiota.  

 

Erilaisissa kansallisissa tilanteissa ja kehitystasoissa olevat kehitysmaat eivät voi vastata 

ilmastonmuutoksen haasteeseen yhtenäisellä tavalla vaan toiminnan tavat ja toiminnan 

kunnianhimoisuus vaihtelevat maittain. EU:n mukaan maiden erilaiset lähtökohdat voidaan ottaa 

huomioon kansallisten strategioiden avulla. (COM 2009a, 5.) EU ehdottaa, että vain kehitysmailla, 

jotka ovat muodostaneet vähähiiliseen kehitykseen johtavan strategian, laskettaisiin olevan 

edellytykset kansainväliseen tukeen. (COM 2009a, 6.) Kehitysmaille annettava tuki ehdollistuu 

EU:n diskurssissa. Kehittyneillä mailla ei ole tästä näkökulmasta ehdotonta historiallista vastuuta 

tukea kehitysmaiden selviytymistä ilmastonmuutoksesta vaan vastuu siitä, annetaanko kehitysmaille 

apua on riippuvainen niiden omasta toiminnasta eli strategioiden luomisesta.  

 

EU:n ratkaisuehdotukset kehitysmaiden ilmastonmuutoksen vastaiselle toiminnalle rakentuvat 

valvonnan ja kehitysmaiden oman vastuunkantamisen varaan: strategioiden luotettavuuden 

varmistamiseksi pitäisi suorittaa riippumaton tekninen analyysi. Kehitysmaiden toiminta pitäisi 

kirjata kansainväliseen rekisteriin, josta YK:n ilmastonkokous tarkastelisi kehitysmaiden 

suoriutumista kokonaisuudessaan ja voisi päättää pyytää kehitysmaita lisäämään 

päästövähennystoimiaan ja kehittyneitä maita lisäämään tukeaan. (COM 2009a, 6.)  

 

Valvonnasta muodostuu sääntö, jonka ympärille vastuullinen ja vastuuton toiminta rakentuu.  

Kehitysmaille rakennetaan valvottavan ja EU:lle valvojan subjektipositio. Valvontadiskurssi asettaa 

kehittyneet ja kehitysmaat eriarvoiseen asemaan ja samalla ruokkii näkemystä hallitsemattomasta 

köyhästä etelästä ja rikkaasta demokraattisesta pohjoisesta. Kun ilmastonmuutoksen ongelmaksi 

muodostuu puolueettoman valvonnan puute, ulkopuolelle jää kansalaisyhteiskunnan toiminta 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Valvontatoimet ja taloudellinen tuki on riippuvaista valtiotason 

toiminnasta. Kansalaisyhteiskuntataso jätetään diskurssin ulkopuolelle, kun ilmastonmuutoksesta 

luodaan valtioiden ongelma.   
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Kansallisissa strategioissa määritellään, kuinka paljon maa tarvitsee ulkopuolista apua. (COM 

2009a, 5.) Näin ulkopuolinen apu täytyy perustella ja painopiste ilmastonmuutoksen vastaisessa 

toiminnassa siirretään kehitysmaiden vastuualueelle. Kehitysmaiden tulisi ottaa ajan kanssa vastuu 

sopeutumisestaan ja soveltaa taloudellisia mekanismeja, jotka tukevat niiden omaa toimintaa 

ilmastonmuutoksen hallinnassa. (COM 2009a, 11.) Kehitysmaiden yhteiseen tavoitteeseen, 15-30 % 

päästövähennyksiin, tarvitaan rahoitusta kansallisista lähteistä ja hiilidioksidimarkkinoista. Vasta 

kolmantena lähteenä EU esittää kehittyneiden maiden panoksen. (kts. esim. COM 2009a, 2; COM 

2009d, 3.) Kehittyneiden maiden panostus kehitysmaihin rakentuu strategioissa määritellystä 

tarpeesta. (COM 2009a, 3.)  

  

Koska kehitysmaiden päästöjen hillitsemiselle on olemassa perusteet ja vastuu on niillä itsellään, 

kehitysmaat on saatava toimimaan. Vaihtoehtoina kehitysmaiden toimille EU:n dokumenteissa 

esitetään energiatehokkuuteen j uusiutuvaan energiaan keskittyminen, ilmanlaatua edistävien 

poliittisten linjausten luominen ja metaanin kerääminen energian lähteeksi. (COM 2007a, 10.) EU:n 

mukaan kehitysmaat voidaan saada yhteistyöhön puhtaan kehityksen mekanismia laajentamalla ja 

etsimällä uusia paranneltuja tapoja rahoitukseen. (COM 2007a, 11.) Edellä esitetyn perusteella 

ilmastonmuutoksen ongelmana on kehitysmaiden vastuuttomuus. Ongelmana eivät EU:n 

rakentamassa ilmastodiskurssissa ole kehitysmaiden vähäiset mahdollisuudet hillitä 

ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen vaan esteenä on kehitysmaiden haluttomuus tehdä niin.  

 

Taloudellisen kasvun, köyhyyden lievittämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen välillä EU ei 

näe ristiriitaa. (COM 2007a, 2; COM 2007a, 10.) Ilmastonmuutoksen ja köyhyyden vähentämisen 

väliset yhteydet vaan vahvistavat asioiden käsittelyä yhtenäisesti. (COM 2007c, 2.) 

Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien myötä bruttokansantuote vähenee vain vähän, ja verrattain 

vielä vähemmän mikäli ilmastonmuutoksen haitoilta ja niiden aiheuttamilta kustannuksilta 

vältytään. (COM 2007a, 10.) EU:n esittämä taloudellinen perustelu heikentää kehitysmaiden 

vetoomusta oikeuteen kasvattaa päästöjään korkeamman kehitysasteen saavuttamiseksi. 

Kehitysmaat täytyy EU:n näkökulmasta saada yhteistyöhön ja ottamaan vastuuta. Näitä tavoitteita 

voidaan tukea hyvällä poliittisella suunnittelulla ja teknologisella yhteistyöllä. (COM 2007a, 11)  

 

Strategisesta suunnittelusta muodostuu EU:n ylläpitämä normi. Normi rakentuu 

kustannustehokkaan toiminnan ja valvonnan varaan. Kun tällainen strateginen suunnittelu nähdään 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta olennaisena normina, diskurssissa jää vähemmän tilaa 

pohtia mitä tästä seuraa. Ilmastonmuutos ei ole ainoa ongelma, jonka kanssa kehitysmaat joutuvat 
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taistelemaan. Kehityskysymykset aina köyhyydestä, koulutuksesta ja lapsikuolleisuudesta asti ovat 

kehitysmaiden haasteina. Vaikka EU tunnustaa ilmastonmuutoksen aiheuttavan suuren haasteen 

kehitysmaiden köyhyyden vähentämiselle (COM 2007b, 22.), ilmastonmuutoksen strateginen 

suunnittelu näyttää nielaisseen kestävän kehityksen diskurssin sisäänsä. Vaarana on, että 

ilmastodiskurssin edelleen vahvistuessa ja strategisen suunnittelun täsmentyessä, niukat resurssit 

ohjataan muilta ongelma-alueilta pois ja sijoitetaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.  

 

Edellä esitetystä voidaan johtaa komissio tulkitsevan ilmastonmuutoksen ongelmaa vastuullisuuden 

viitekehyksestä. Taulukossa 3 on esitetty komission diskurssin jakautuminen vastuullisuuden ja 

vastuuttomuuden kategorioihin. Vastuullisuuteen liitetään yhteinen vastuun, strategisen 

suunnittelun, johtajuuden ja valvonnan normit. Vastuullisuuden kääntöpuolella on vastuuttomuus, 

jonka ympärille kehitysmaiden subjektipositio rakennetaan. Vastuuttomien kehitysmaiden rooliin 

kuuluu vastuun siirto kehittyneille maille, suunnitelmien ja valvonnan puute ja kyvyttömyys 

johtajuuteen.  

 

Taulukko 3. Vastuullisuuden diskurssin rakentuminen 

 

Ratkaisuna vastuullisuus Ongelmana vastuuttomuus 

yhteinen vastuu haluttomuus kantaa vastuuta 

strateginen suunnittelu suunnittelemattomuus 

valvonta valvonnan puute 

johtajuus oma-aloitteisuuden puute 

 

6.4. Strateginen talous 

Ilmastonmuutos vaikuttaa vahvasti talouden eri osa-alueisiin, sillä monet talouden alat, kuten 

maatalous, kalastus ja turismi, ovat vahvasti riippuvaisia ilmasto-oloista. (COM 2007b, 5.) 

Pitäytyminen alle 2˚C lämpötilan nousussa vaatii runsaasti taloudellisia resursseja, mutta se voi 

komission mukaan myös stimuloida innovaatiota, taloudellista kasvua ja johtaa pitkän aikavälin 

kestävään kehitykseen. (COM 2009a, 12.) EU:n tulisi kääntää taloudellinen taantuma 

mahdollisuudeksi käsitellä taloudellista ja ekologista kestävyyttä ja kehittää dynaamista, 

vähähiilistä, resurssitehokasta ja tietopohjaista yhteiskuntaa. Tätä lähestymistapaa EU:n tulisi myös 
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tukea globaalisti. (COM 2009c, 2; COM 2008, 2.) Aikainen toiminta ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen takaa esityksien mukaan EU:lle suurimman taloudellisen 

hyödyn ja eurooppalaisille yrityksille etulyöntiaseman kehityksen edelläkävijöinä. (COM 2007b, 9.)  

 

Nopea siirtyminen vähähiiliseen talouteen esitetään olennaisena EU:n integroidulle energia- ja 

ilmastopolitiikalle. (COM 2007b, 3.) Sijoittaminen vähähiilisen talouden kehittämiseen on 

vakuutus, jolla voidaan estää pahimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset. (COM 2007a, 3.) 

Komissio luottaa Sternin raportin arvioihin, joiden mukaan valintaa ei tarvitse tehdä kasvun ja 

kehityksen ja ilmastonmuutoksen estämisen välillä. (COM 2007c, 3; kts. myös COM 2007a, 10.) 

Perustelujen mukaan hillitseminen tulee halvemmaksi kuin siitä koituvien haittojen maksaminen. 

(COM 2007a, 3.) Komission esityksissä taloudellisen kehityksen turvaamisesta muodostuu 

kiistämätön normi: 

”Kustannukset pitää minimoida räätälöidyllä suunnittelulla Euroopan taloudelle 
sopeutumisesta aiheutuvien kustannusten rajoittamiseksi. Muutoksen unionin globaalille 
kilpailukyvylle, työllistymiselle ja sosiaaliselle yhtenäisyydelle aiheuttamat kustannukset ja 
seuraukset tulee pitää oikeanlaisen rakenteen suunnittelun keskiössä.” (käännös IS.) 

”The costs must be minimized: with a design tailor-made to limit the price tag of adaptation 
for the EU economy. The costs of change and the consequences for the Union’s global 
competitiveness, employment and social cohesion need to be kept at the forefront in designing 
the right structure.” (COM 2008, 5) 

Kehityksen jarruttaminen tai hidastaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jää diskurssin 

ulkopuolelle. Olennaista ei ole hidastaa kehittyneiden maiden kehitystä, jotta kehitysmailla 

voitaisiin antaa tilaa kehittyä ja kasvattaa päästöjään kehityksen edellyttämän määrän. 

Kilpailukyvyn säilyttäminen nousee köyhempien maiden kehityskysymyksiä oleellisemmaksi 

tavoitteeksi. 

 

Ilmastonmuutoksen hillintään on arvioitu kuluvan alle 0,5 % bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 

asti, joten komissio ei voi vaatia unionin jäsenmaita investoimaan tätä enempää ilmastonmuutoksen 

vastaisiin toimiin. EU:n tavoitteena jättää mahdollisimman paljon toimia markkinoiden hoitoon. 

(COM 2008, 10-11.) Kirjaamattomana sääntönä on, ettei ilmastonmuutoksen vastainen toiminta saa 

aiheuttaa uhrauksia, jotka vaarantaisivat taloudellisen kasvun. Päinvastoin, toiminta, joka edistää 

kasvua ja tarjoaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia, on toiminnan tavoitteena.  

 

Komissio esittää EU:n päästökauppa järjestelmän markkinapohjaisena edelläkävijänä 

hiilidioksidipäästöjen leikkauksissa. (COM 2008, 5.) Päästökauppajärjestelmä voi kuitenkin 

heikentyä mikäli YK:n ilmastosopimuksen puitteissa kehitettyä puhtaan kehityksen mekanismia 
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(CDM) käytetään liikaa. (COM 2008, 6.) Taustalla on ajatus, jonka mukaan puhtaan kehityksen 

mekanismiin investoiminen vie investointeja epäsuotuisasti EU:n ulkopuolelle. (COM 2009a, 11; 

COM 2008, 6.) Näin ollen puhtaan kehityksen mekanismin käyttöä tulisikin rajoittaa kunnes 

vahvempi kansainvälinen sopimus saadaan luotua ja mekanismi uudistettua vastaamaan paremmin 

todellisia päästövähennyksiä. (COM 2008, 6) Rajoituksilla varmistetaan, että suurin osa 

päästövähennyksistä tapahtuu EU:n sisällä. (COM 2009a, 11)  

 

Kehittyneiden maiden päästövähennyksien ja muut ilmastonmuutoksen hillitsemisestä aiheutuvien 

kulujen kattamiseen komissio esittää useita vaihtoehtoja. Ne voidaan rahoittaa sekä kansallisesti, 

globaaleilla hiilidioksidimarkkinoilla että kansainvälisillä rahoitusvirroilla. (COM 2009d, 3.) 

Erityisesti hiilimarkkinat nostetaan merkittävään asemaan tulojen saamisessa ja kulujen 

minimoimisessa. (COM 2007a, 3.) Globaalien hiilidioksidimarkkinoiden roolia korostaessaan EU 

rakentaa näkemystä siitä, miten vakavasti otettavan ilmastotoimijan tulisi käyttäytyä. Perustelun 

sisään on rakennettu oletus vapaiden markkinoiden toimivuudesta ja tavoiteltavuudesta. 

Vastuullinen toimija ei rajoita markkinoita vaan edistää markkinoita ja tukee hiilimarkkinoiden 

laajentumista. Niiden tulisi olla pääväylä yksityisen sektorin hiilirahoitukseen, joilla tuetaan 

vähennystavoitteita kehitysmaissa. (COM 2009d, 4.) Kehitysmaille se tuottaa argumentin mukaan 

rahoitusvirtoja. Lähtökohtana on, mitä enemmän hiilimarkkinat tuottavat sitä vähemmän kysyntää 

julkisella rahoituksella on. Julkisten rahoitusmekanismien pitäisi olla verrannollisia ja perustua 

saastuttaja maksaa periaatteeseen ja jokaisen maan taloudellisiin mahdollisuuksiin. (COM 2009a, 9)  

 

Ongelmaksi muodostuvat perusteluiden taustalla liian ahtaat puitteet kansainvälisille 

hiilidioksidimarkkinoille ja valtioiden näkemykset ilmastorahoituksen järjestämisestä kapeasti 

julkiselta sektorilta. Ilmastonmuutos nähdään vahvasti yhteisenä ongelmana, joka vaatii globaalia 

toimintaa kaikilta globaaliin talouteen osallistuvilta toimijoilta, riippumatta siitä ovatko ne 

vastuussa ilmastonmuutoksesta vai eivät. Komissio viittaa Sternin raportin kohtaan, jossa 

ilmastonmuutoksen todetaan olevan maailman suurimman markkinavirheen tulos. (COM 2007a, 4.) 

Vastuuta ilmastonmuutoksesta ei aseteta varauksetta teollistuneiden maiden historiallisen vastuun 

pohjalta vaan taustalla on markkinoiden virhe, jonka markkinat voivat myös korjata.  

 

Heti uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen kehitysmaille myönnettävän 

rahoituksen tulisi keskittyä maiden kapasiteetin rakentamiseen. (COM 2009d, 6-7.) Vähiten 

kehittyneiden maiden taloudellisen tuen lisääminen on erityisen tärkeää. (COM 2007c, 3.) Vaikka 

komissio tunnustaa dokumenteissaan useaan otteeseen kehitysmaiden tarvitsevan tukea 

ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa, taustalla kehitysmaiden ei nähdä 
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olevan täysin avun tarpeessa. Kehitysmailla nähdään olevan valmiina resursseja, jotka vain täytyisi 

ottaa käyttöön. Kehitysmaissa yksityisten investointien mobilisointi on olennaista. Monilla, 

erityisesti kehittyneimmillä kehitysmailla, nähdään myös olevan jo tarvittavat taloudelliset resurssit 

käytettävissään kansallisten investointien stimuloitiin. (COM 2009d, 5.) Ongelmat kiteytyvät 

investointien passiivisuuteen. Ongelman ratkaisuksi muodostuvat jälleen toimivat markkinat, joita 

valtioiden tulisi tukea kannustamalla kansallisia investointeja.  

 

Globaalit hiilidioksidimarkkinat pitäisi luoda linkittämällä kansalliset päästökauppajärjestelmät 

toisiinsa. Tämä edistäisi kustannustehokasta päästöjen leikkausta. (COM 2009a, 2.) Kehitysmaissa 

energiatehokkuuden lisäämiselle on olennaista tehokkaampien standardien kehittäminen kuluttavien 

tilalle. (COM 2009d, 5.) Järjestelmien, kuten Euroopan päästökauppa järjestelmä, muodostaminen 

ovat avain asemassa kehittyneissä maissa kustannustehokkaiden päästövähennysten toteuttamiseksi. 

(COM 2007a, 9.) Kustannustehokkuuden ohella rahoitusjärjestelmän tulisi sallia tehokas valvonta. 

(COM 2009d, 3.) Valvonnasta tulisi muotoutua myös olennainen osa tulevaisuuden sopimusta: 

”Vuoden 2012 jälkeisen viitekehyksen täytyy sisältää sitovia ja tehokkaita sääntöjä 
sitoumusten tukemiseen ja valvontaan, jotta luottamusta siihen, että kaikki maat toteuttavat 
sitoumuksensa, voidaan rakentaa ja ettei niistä luisteta kuten viime aikoina on ollut 
havaittavissa.” (käännös IS.) 

”The post-2010 framework must contain binding and effective rules for monitoring and 
enforcing commitments so as to build the confidence that all countries will live up to them, 
and that there will be no backsliding as recently observed.” (COM 2007a, 9.) 

”Ajoittainen katsaus kehitykseen kokonaisuutena ja toimien ja sitoumusten soveltuvuuteen 
pitäisi olla olennainen osa sopimusta, sisältäen kokonaisvaltaisen katsauksen vuonna 2016.” 
(käännös IS.) 

”A periodic review of overall progress and the adequacy of commitments and action should 
therefore form an integral part of the agreement, including a comprehensive review in 2016.” 
(COM 2009a, 12.) 

Ilmastotaloudesta sopiminen nostettiin merkittävimmäksi tekijäksi Kööpenhaminan sopimuksen 

saavuttamisessa. (COM 2009d, 2) Komission ehdottaman kansainvälinen rahoitusrakenne perustuu 

hallittavuuteen: 

”Ilmastonmuutoksen lopettamiseen keskittyvien toimien tukemiseen tähtäävän kansainvälisen 
rahoitusarkkitehtuurin tulisi perustua varman hallinnan periaatteisiin maksimoimalla vaikutus, 
riittävyys, tehokkuus, tasa-arvoisuus, luotettavuus, johdonmukaisuus ja ennakoitavuus. 
Kööpenhaminan viitekehyksen rahoitusprioriteetit tulisi keskittää tehokkaisiin 
hillitsemistoimiin suorituskykyyn perustuvien aloitteiden ja kehitysmaiden sopeutumisen 
pohjalta.” (käännös IS.) 

”The international financial architecture to support efforts to tackle climate change must 
follow principles of sound governance maximizing effectiveness, adequacy, efficiency, 
equity, accountability, coherence and predictability. Spending priorities in the context of the 
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Copenhagen agreement should focus on effective mitigation action through performance-
based incentives and on adaptation in developing countries.” (COM 2009a, 7.) 

Komission tapa painottaa valvontaa, tehokkuutta ja ilmastonmuutokseen liittyviä strategioita 

rakentaa viitekehystä, jossa ilmastonmuutos pyritään ottamaan hallintaan strategioilla ja antamalla 

sen vastaiselle toiminnalle kirjalliset puitteet. Merkittävää on, että ilmastonmuutos pyritään 

ottamaan hallintaan nimenomaan talouden keinoin. Samalla kuitenkin korostetaan vapaita 

markkinoita, jotka lopulta siirtävät ilmastonmuutoksen hallinnan pois kansallisilta strategioilta 

markkinoiden armoille. Talouden ja strategisten lähestymistapojen ympärille rakentuu 

kustannustehokkuuden instituutio, joka sulkee sisäänsä niin valvonnan kuin vastuun siirron 

ilmastonmuutoksen vastaisista toiminasta markkinoiden harteille.  

 

Sternin raportissa on tunnistettu rahoitus yhdeksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen suurimmaksi 

esteeksi. Tulevina vuosina on olennaista, että merkittävät sektorit kehittävät strategioita ja 

kuluarvioita sopeutumistoimille, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon tulevaisuuden 

rahoituspäätöksissä. (COM 2009b, 13; kts. myös COM 2007b, 11.)  Sopeutumista tehdään jo nyt, 

mutta sitä varten tarvitaan yhtenäisempi lähestymistapa. (COM 2009b, 3.) Sopeutumisen 

varmistamiseksi komissio peräänkuuluttaa strategisempaa lähestymistapaa, jolla varmistetaan 

ajallinen ja tehokas toiminta läpi erilaisten sektoreiden ja hallinnan tasojen. (COM 2009b, 3.)  

Komissio asettaa ryhmän ja sihteeristön tukemaan yhteistyötä sopeutumisen ja viitekehyksen 

eteenpäin viemiseksi. Ryhmän tavoitteena on kehittää pilareita, jotka tukevat EU:n strategiaa ja 

valmistavat kansallisia sopeutumisstrategioita. (COM 2009b, 14.) Lähtökohtana on, että kaikkien 

täytyy sopeutua. Kansainvälisellä tasolla jokaisen maan tulisi järjestelmällisesti sisällyttää 

sopeutuminen kansallisiin strategioihin. Näiden kansallisten strategioiden lisäksi sopeutuminen 

tulisi ottaa kansainvälisellä tasolla hallintaan ja valvontaan perustamalla YK:n ilmastosopimuksen 

yhteyteen tekninen paneeli. Tavoitteena on tehokkaan sopeutumisen takaaminen kokemuksia 

jakamalla. (COM 2009a, 8.) 

 

Taulukossa 4 esitellään strategisen talouden diskurssin rakentuminen strategisen talouden ja 

talouden esteiden välisen vuorovaikutuksen kautta. Strategisuus nousee EU:n strategisen talouden 

ongelman esityksessä ilmastonmuutoksen globaalihallinnan ratkaisuksi. Käyttäytymistä ohjaavina 

normeina toimivat vapaa markkinatalous, tehokkuus ja taloudellisen kehityksen turvaaminen. 

Strateginen talous rakentuu suhteessa siihen mitä se ei ole: tehottomuutta ja markkinoiden 

rajoittamista. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen esteiksi rakennetaan 

vapaiden markkinoiden rajoittaminen ja muiden kehitystavoitteiden asettaminen talousdiskurssia 
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korkeammalle sijalle. Diskurssiin liittyy näkemys vapaista markkinoista ja valvonnasta, joka 

varmistaa tehokkaasti toimijoiden sitoutumisen ilmastonmuutoksen globaalihallintaan.  

 

Taulukko 4. Strategisuuden diskurssin rakentuminen. 

Ratkaisuna strateginen 
talous 

Ongelmana talouden esteet 

taloudellisen kehityksen 
turvaaminen 

kehitys taloudellisen 
viitekehyksen ulkopuolella  

markkinoiden vapaus markkinoiden rajoittaminen 

valvonta hallitsemattomuus 

tehokkuus tehottomuus 
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7. SOUTH CENTREN ILMASTODISKURSSI: OIKEUS KEHITYKSEEN 

Hallitustenvälisen organisaation South Centren tavoitteena on tukea kehitysmaiden välistä 

yhteistyötä ja kehitysmaiden osallistumista kansainvälisiin foorumeihin. YK:n ilmastosopimus 

muodostaa yhden foorumin, jonka puitteissa toimimiseen South Centre tarjoaa välineitä 

kehitysmaille. South Centren julkaisemat tutkimukset, analyysit ja poliittiset julkaisut pyrkivät 

auttamaan kehitysmaiden poliittisia päättäjiä ja neuvottelijoita osallistumaan täysipainoisesti 

ilmastonmuutoksen globaalihallintaan. (South Centre 2010.) 

 

Kestävä kehitys on muodostanut kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa kontekstin, jonka pohjalta 

kehitysmaat ovat rakentaneet käsitystään ilmastonmuutoksen hallinnasta. Myös South Centren 

ilmastonmuutoksen liittyvät julkaisut ovat liittyvät tiiviisti organisaation rakentamaan 

kehitysdiskurssiin, sillä sen ilmastopolitiikan lähtökohtana on kestävän kehityksen ja 

ilmastonmuutoksen hallinnan yhdistäminen. Organisaation rakentamaan ilmastodiskurssiin 

vaikuttaa vahvasti myös historiallinen konteksti, joka määrittelee kehittyneiden maiden ja 

kehitysmaiden välisiä suhteita ja korostaa maailman eriarvoista jakautumista rikkaaseen pohjoiseen 

ja köyhään etelään.  

 

South Centren dokumenttien tarkastelussa on olennaista ottaa huomioon organisaation erilaiset 

lähtökohdat verrattuna Euroopan unionin komissioon. Komissio tarkastelee ilmastonmuutosta 

vahvana kansainvälisenä toimijana, joka esittää taloudellisesti vahvan valtioiden liittouman 

intressejä. South Centre on huomattavasti vähäisemmillä resursseilla toimiva organisaatio, joka 

tarjoaa poliittisille päätöksentekijöille välineitä, mutta ei itse osallistu poliittisiin neuvotteluihin. 

South Centre on taustavaikuttaja, joka katsoo ilmastonmuutosta vahvojen ilmastotoimijoiden 

ulkopuolelta toisin sanoen marginaalista käsin. 

 

South Centren aineisto koostuu organisaation ilmastonmuutoksen liittyvistä julkaisuista vuosina 

2007-2009. Vuonna 2007 South Centre julkaisi pohdinnan ”Integrating Development in Climate 

Change”. Pohdinnan tarkoituksena on tarjota lukijoille, erityisesti kehitysmaiden poliittisille 

päättäjille ja neuvottelijoille kehitysnäkökulma ilmastonmuutosteemoihin. Julkaisussa esitellään 

periaatteet ja mandaatti, jotka vuoden 2012-jälkeisen sopimuksen tulisi sisältää. (SC 2007.)  

 

Balin ilmastokonferenssin jälkeisenä vuonna 2008 South Centre julkaisu useita ilmastonmuutoksen 

globaalihallintaa käsitteleviä tekstejä. Helmikuussa 2008 ilmestyi ”Promoting the development of 

the south in the trade and climate regimes”, jossa esitellään integroitua lähestymistapaa kauppaan 

ja ilmastonmuutokseen. (SC 2008a.) Toukokuussa 2008 South Centre julkaisi analyyttisen muistion 
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”’Measurable, Reportable, and Verfifiable’: Using the UNFCCC’s Existing MRV Mechanisms in 

the Context of the Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action Under the 

Convention”. Muistion tavoitteena on tarkastella ilmastosopimuksen ja Kioton sopimuksen tapoja, 

joilla pitäisi hillitä päästöjä ja tarjota taloudellista tukea ja teknologian siirtoa kehitysmaissa. (SC 

2008b.) 

 

Elokuussa 2008 ilmestyi South Centren muistio ”The Role of Decentralized Renewable Energy 

Technologies in Adaptation to Climate Change in Developing Countries” ja syyskuussa 

“Sustainable Development in the Context of Climate Change: Overriding Priority of the South”. 

Analyysin aineiston viimeisen osan muodostaa vuonna 2009 ilmestynyt muistio “Developed 

Country Climate Financing Initiatives Weaken the UNFCCC”. (SC 2009.) 

 

Analyysin tavoitteena on tulkita South Centren diskurssissa rakentuvaa näkemystä 

ilmastonmuutoksesta globaalihallinnan kohteena. Tavoitteena on Euroopan unionin komission 

dokumentteihin liittyneen analyysin tavoin tarkastella millaiseksi South Centren ilmastodiskurssi 

muotoutuu näiden dokumenttien pohjalta. Samalla rakennan oman tulkintani South Centren 

diskurssista.  

7.1. Ilmastonmuutos kehityshaasteena 

”Ilmastonmuutos on ennen kaikkea kehityshaaste.” (käännös IS.) 

”Climate change is first and foremost a development challenge.”  (SC 2007, 6.)  

South Centre esittää ilmastonmuutoksen ja kehityshaasteet loogisena syy-seuraus-suhteena. 

Taloudelliset toimet ovat johtaneet kasvihuonekaasupäästöihin, jotka puolestaan ovat aiheuttaneet 

hiilidioksidikertymiä ilmakehään. Nämä kertymät johtavat ilmaston lämpenemiseen, jolla on 

vaikutuksia sekä fyysisiin että ekologisiin järjestelmiin ja joka vaikuttaa näin ollen myös 

kehitykseen. (SC 2008d, 5.) Kehitysmaille suurin huolen aihe ilmastonmuutokseen liittyen on 

odotettavissa olevat negatiiviset vaikutukset niiden taloudelle ja kehitykselle. (SC 2008d, 2.) 

Ilmastonmuutos on tämän päättelyn mukaan vahvasti kehityshaaste. Ilmastonmuutoksen näkeminen 

kehityshaasteena rakentaa ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan kehitysdiskurssin ympärille. 

Sekä kehittyneiden että kehitysmaiden toimintaa ja toimimattomuutta perustellaan 

kehityskysymyksiin vedoten. South Centren dokumenteissa kehityskysymyksen ja 

ilmastonmuutokseen vastaaminen kulkevat toisiinsa sidottuina: ilmastonmuutos vaikuttaa 

kehitykseen, ja kehitys vaikuttaa ilmastonmuutokseen. 
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Kehitysnäkökulman huomioon ottaminen ja sen rahoittaminen ei ole vain kehitysmaiden tehtävä 

vaan olennaista olisi saada kehittyneet maat tukemaan kestävää kehitystä. Kehittyneiden maiden 

tulisi vastata tähän kehityshaasteeseen South Centren mukaan vähentämällä hiilijalanjälkeään ja 

tukemalla kehitysmaiden kehittymistä kestävällä tavalla. Kehittyneet maat ovat historiallisesti 

vastuussa ilmastonmuutoksesta, joten niiden tulisi kantaa suurin vastuu ilmastonmuutoksen 

seurauksista ja ilmastonmuutokseen vastaamisesta. Ilmastonmuutokseen vastaaminen tulisi tapahtua 

kestävällä tavalla, joka johtaisi suurempiin toimiin päästöjen vähentämiseksi. Kehittyneiden maiden 

toimet kestävien toimintamallien luomiseksi loisivat pohjan kehitysmaiden kasvaville yrityksille 

siirtyä vähähiilisiin ja kestäviin kehitysteihin. (SC 2007, 6-7.) South Centre vetoaa 

argumentoinnissaan YK:n ilmastosopimuksen periaatteisiin, joista erityisesti kehittyneiden maiden 

vastuutta ja velvollisuutta kehityksen tukemiseen korostetaan.40 

 

Paineet kehitysmaiden päästövähennyksiin tulevat kasvamaan tulevaisuudessa, mutta niiden 

päästömääriin voidaan South Centren mukaan puuttua vain sellaisen viitekehyksen kautta, jossa 

otetaan huomioon yhteinen mutta eriävä vastuu ja historiallinen todistusaineisto. (SC 2007, 10.) 

Kehitys asetetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä korkeammaksi tavoitteeksi. Kehittyäkseen 

kehitysmailla on tarve kasvattaa energian kulutustaan tulevaisuudessa. Kulutuksen kasvaminen on 

kehitysmaiden toive kehityksen näkökulmasta, joten kehitysmaiden toiminta ilmastonmuutoksen 

viitekehyksessä keskittyy erityisesti sopeutumiseen hillitsemisen sijaan.41 Olennaista on, että 

taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä köyhyyden vähentäminen eivät kärsi ilmastonmuutoksen 

hillitsemistoimien vuoksi. (SC 2008c, 17.) Kestävä kehitys on South Centren mukaan 

kehitysmaiden legiimi toive. (SC 2008d, 25.)  

 

Pääasiallinen vastuu kestävän kehityksen tukemisesta ja huomioon ottamisesta langetetaan 

kehittyneille maille, joiden tulisi kantaa suurin vastuu omista kestämättömistä kehityspoluistaan. 

South Centren kehitysdiskurssissa kehitys liittyy nimenomaan kehitysmaihin ja niiden 

taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen:  

“Kestävä kehitys kehitysmaiden muut syrjäyttävänä tavoitteena tulisi asettaa globaalin 
ilmastonmuutosdiskurssin keskiöön.” (käännös IS.) 

”Sustainable development as the overriding priority of developing countries must be placed at 
the heart of the global climate change discourse.” (SC 2008d, 3) 

                                                
40 YK:n ilmastosopimuksen periaatteista kts. kpl 2.1. 
41 Sopeutuminen tarkoittaa ihmisten ja luonnon järjestelmien muuntautumista ilmaston aiheuttamiin ja odotettaviin 
vaikutuksiin, jotta harmit voidaan hillitä tai etsiä hyödyllisiä mahdollisuuksia. Hillintä tarkoittaa ihmisten toimia 
hiilidioksidin lähteiden vähentämiseksi tai hiilinielujen lisäämiseksi. (SC 2008d, 13.) 
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Kestävästä kehityksestä rakennetaan kehitysmallia, jonka vastakohtana on kehittyneiden valitsema 

kehitystie, joka on johtanut hiilidioksidipäästöihin. Kehitysmaiden ei tulisikaan ottaa mallia 

kehittyneistä maista vaan etsiä kestävää tapaa kehitykseen ja ilmastonmuutokseen vastaamiseen. 

Kestävän kehityksen tulisi muodostaa viitekehys, jonka puitteissa ilmastonmuutoksen 

sopeutumiseen pyritään. (SC 2008c, 10.) Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen välistä 

suhdetta rakennetaan sen kautta mitä sen ei tulisi olla: kehittyneiden maiden kehitys on aiheuttanut 

ilmastonmuutoksen, joten kestävän kehityksen nostaminen keskiöön on olennaista kehitysmaiden 

kehityksessä. 

 

Vuoden 2012 jälkeisin ilmastosopimuksen tulee South Centren esityksien mukaan perustua yhteisen 

mutta eriävän vastuun periaatteelle, suhteellisille mahdollisuuksille ilmastonmuutokseen 

vastaamisessa ja oikeuteen kehittyä. (SC 2007, 10.) Oikeus kehitykseen on kuitenkin suunnattu 

nimenomaan kehitysmaille. Kehittyneiden maiden kehitysintressit jätetään South Centren 

ilmastodiskurssin ulkopuolelle. Kehitysmaiden oikeus kehitykseen viittaa tilaan, jossa kehitysmailla 

on mahdollisuus saavuttaa kehitystavoitteensa: 

”Globaalitoiminta vuoden 2012 jälkeisessä ilmastoregiimissä ei saa johtaa kehitysmaiden 
ympäristöllisen ja kehityspoliittisen tilan sulkeutumiseen.” (käännös IS.) 

 “Global response in the post-2012 climate regime must not lead to a foreclosure of both 
environmental space and the development policy space available to developing countries.” 
(SC 2007, 6) 

Ilmastonmuutosta luokitellaan tilan käsitteen kautta. Kehittyneillä mailla on ollut oma päästötilansa 

ja kehitysmailla on omansa. Kehittyneet maat ovat South Centren diskurssissa täyttäneet oman 

kehitystilansa. Samalla kun diskurssissa luodaan näkemystä ilmastosta yhteisenä resurssina ja 

ilmastonmuutoksesta rajat ylittävänä yhteisenä ongelmana, ilmasto jaetaan osiin, josta sekä 

kehittyneillä että kehitysmailla on oikeus saada oma osansa. Kehittyneiden maiden kehitys 

muodostuu kehitysmaiden näkökulmasta tarpeettomaksi, haitalliseksi ja kestämättömäksi 

kehityssuunnaksi. Näin ollen kehitysmaiden kehitys nostetaan muiden intressit syrjäyttäväksi 

normiksi. Kehitysmaiden kehityksestä muodostuu muita kehityssuuntia rajoittava normi, joka 

mahdollistaa tuen vaatimisen kehittyneiltä mailta kehityksen turvaamiseksi. 

 

Uuden ilmastosopimuksen menestys mitataan South Centren mukaan sillä, kuinka kattavasti se 

tarjoaa ympäristöllistä ja kehityspoliittista tilaa kehitysmaille. (SC 2007, 10.) Kehitysmaiden 

ympäristö- ja päästötila, jota maat tarvitsevat kehittyäkseen, on dramaattisesti ja 

epäoikeudenmukaisesti vähentynyt kehittyneiden maiden valitsemien kehitysteiden vuoksi. Näin 

ollen kehitysmailla ei ole mahdollisuuksia kehittyä samalla tavalla kuin kehittyneillä mailla on 
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ollut. (SC 2007, 8.) Ilmastodiskurssissa South Centren esittämä tila merkitsee oikeutta kasvattaa 

kasvihuonekaasupäästöjä kehityksen edellyttämällä tavalla. Kehitysdiskurssi antaa oikeuden 

päästöjen kasvuun. Ilmastonmuutoksen yhdistäminen oikeuteen kehittyä antaa kehitysmaille 

oikeuksia ja ottaa niitä vastaavasti pois kehittyneiltä mailta. Kehittyneet maat ovat jo käyttäneet 

omat oikeutensa. Ilmastosta ja hiilidioksidipäästöistä muodostuu South Centren ilmastodiskurssissa 

resurssi, johon kehittyneillä mailla ei ole enää oikeutta. 

 

 Kehittyneiden maiden ei tarvitse vain vähentää omia päästöjään vaan niiden täytyy tehdä työtä 

kehitysmaiden kanssa ja osoittaa poliittista tahtoa luodakseen ympäristöllisen tilan kehitysmaille. 

(SC 2007, 8.) Globaali taloudellinen epätasa-arvoisuus on syventynyt ja jatkaa yhä syventymistään 

kansainvälisten sääntöjen ja rakenteiden kautta, jotka kaventavat kehitysmaiden tilaa kehittyä. 

Samalla rakenteet vaikeuttavat kehitysmaiden mahdollisuuksiin käyttää taloudellisia instrumentteja, 

joita kehittyneet maat ovat itse käyttäneet kehittyessään. (SC 2007, 8.)  Ilmastonmuutoksella on 

syviä sosio-ekonomia vaikutuksia. (SC 2008d, 5.) Ilmastosopimus, joka epäonnistuu ottamaan 

huomioon nämä näkökohdat, on ympäristöllisesti, poliittisesti, sosiaalisesti, moraalisesti ja 

taloudellisesti epäkestävä ja asiaankuulumaton. South Centre esittää kehitysmaiden olevan vaikea 

sitoutua ilmastonmuutokseen vastaamiseen ellei niiden kehityskysymyksiä oteta 

ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa huomioon. (SC 2007, 8.) Kehittyneiltä mailta odotetaan 

sitoutumista toimintaan sekä ilmastonmuutokseen vastaamisessa että kehityksen tukemisessa. 

Näkökulmana on, että kehitysmailta ei voida odottaa merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnassa elleivät kehittyneet maat toimi ensin. Kehitysmaiden toiminta on näin ollen 

ehdollista ja kehittyneiden maiden ehdotonta. Tukeutuminen yhteisen mutta eriävän vastuun 

normiin mahdollistaa kehitysmaille ehdollisen aseman, jolloin yhteisen vastuun kantaminen on 

kehitysmaiden osalta riippuvainen kehittyneiden maiden vastuun kantamisesta. 

 

Uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen tulisi South Centren kehitysdiskurssin mukaan kannustaa 

kehitysmaita kehittymään taloudellisesti vähähiilisellä tavalla, joka antaa heille mahdollisuuden 

vähentää köyhyyttä ja hiilidioksidipäästöjä samaan aikaan. Kioton sopimuksen mekanismit, kuten 

puhtaan kehityksen mekanismi, antavat mahdollisuuden vastata näihin molempiin haasteisiin vain 

osittain. (SC 2007, 20.) Kestävä taloudellinen kehitys on South Centren mukaan kuitenkin 

mahdollinen. Se tarjoaa kehitysmaille mahdollisuuden taloudelliseen kehitykseen ja elämän laadun 

parantamiseen tasa-arvoisesti ja ympäristöllisesti kestävillä tavoilla. (SC 2008d, 2.) Kestävä 

taloudellinen kehitys ei ole vain tehokkain tapa vähentää köyhyyttä vaan se on kehitysmaille myös 

merkityksellinen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. (SC 2008d, 13.) 
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Kestävä kehitys ovat South Centren mukaan jo sekä kansainvälisen talousregiimin että 

ilmastoregiimin sydämessä. (SC 2008a, 4.)  

 

Taulukossa 5 on esitetty South Centren kehitysdiskurssin rakentuminen kestävän ja kestämättömän 

kehityksen kautta. Ilmastonmuutoksen ratkaisuksi esitetään kestävän kehityksen huomioon 

ottamista. Ongelman esityksessä ilmastonmuutoksen globaalihallintaa ohjaavat kestävän 

kehityksen, kehitysoikeuden, ehdollisen toiminnan ja kehitysmaiden tavoitteiden arvokkuuden 

normit. Ne rakentuvat suhteessa kestämättömyyden ongelmaan. Kehittyneiden maiden 

kestämättömät kehityspolut esiintyvät kehitysmaiden kestävän kehityksen vastinparina. Samanlaista 

vastakkain asettelua rakennetaan kehittyneiden ja kehitysmaiden erilaisen kehittymisoikeuden 

välille. Kestävä kehitys nostetaan kehittyneiden maiden kehitystavoitteita korkeammaksi normiksi. 

Kehitysmaiden käyttäytymissääntönä on toiminnan ehdollistuminen suhteessa kehittyneiltä mailta 

saatavaan tukeen. Rooli muodostuu suhteessa kehittyneiden maiden toiminnan ehdottomuuteen. 

 
Taulukko 5. Kehitysdiskurssin rakentuminen 

 
Ratkaisuna kestävä kehitys Ongelmana kestämättömyys 

kestävä kehitys kestämättömät kehityspolut 

oikeus kehitykseen ei oikeutta kehitykseen 

ehdollinen toiminta toiminnan ehdottomuus 

kehitysmaiden tavoitteiden 
korkeampi arvoisuus kehittyneiden maiden tavoitteet 

 

7.2. Oikeus ja kohtuus 

Kehitysmaiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt tulevat arvioiden mukaan kasvamaan kahteen 

kolmasosaan globaalien päästöjen kokonaismäärästä. Kehitysmaat kasvavat sekä taloudellisesti että 

väestöllisesti, mikä nostaa niiden energian kulutuksen muita alueita korkeammalle tasolle. 

Huolimatta tästä kasvusta kehitysmaiden päästöt asukasta kohden tulevat olemaan huomattavasti 

kehittyneiden maiden vastaavaa määrää alhaisemmat. Kehitysmaiden väkiluvun arvioidaan 

kasvavan huomattavasti kehittyneiden maiden väestöä enemmän, joten asukasta kohden laskettu 

päästömäärä ei kehitysmaissa nouse. (SC 2008c, 5.) Tästä näkökulmasta ilmastoregiimi, joka vaatisi 

kehitysmaita leikkaamaan päästöjään henkilöä kohden, voi johtaa vain kehitysvaihtoehtojen 

sulkeutumiseen kehitysmaissa. (SC 2007, 12.)  
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Kehitysmaiden oikeutta kasvattaa päästöjään tulevaisuudessa perustellaan taloudelliselle ja 

sosiaalisella kehityksellä, joita ei voida toteuttaa ilman tarvittavia energiavaroja. (SC 2008c, 18.) 

Alttius ilmaston vaihteluille ja kehitysprosessit ovat linkitetty energiaköyhyyteen. Taloudellinen 

köyhyys, heikko ravinto ja paikallinen turvattomuus monien muiden sosiaalisten tekijöiden kanssa 

ovat South Centren mukaan heikentäneen pääsyä tarvittaviin energiavaroihin. Energian saatavuus 

auttaa kehittymään usealla tavalla, minkä vuoksi energian jako kehitysmaissa nähdään merkittävänä 

osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kestävää kehitystä. (SC 2008c, 12.) 

 

Vastuu kehitysmaiden tilanteesta siirretään historiallisen vastuun periaatteeseen tukeutuen 

kehittyneille maille. South Centren mukaan ei pitäisi unohtaa, että ympäristön tilan heikentyminen 

kehitysmaissa on aiheutunut koloniaalisten ja jälkikoloniaalisten rakenteiden muodostamista 

taloudellisista ja poliittisista valtarakenteista. Näiden historiallisten rakenteiden taustalla on 

kehittyneiden maiden valta kehitysmaihin. (SC 2008d, 4.) Ilmastoregiimiä rakennetaan South 

Centren diskurssissa kohtuullisuuden normin kautta. Kohtuullista olisi, että kehittyneet maat 

antaisivat kehitysmaille takaisin niiltä viemänsä tilan kehittymiseen. Kehittyneiden maiden tulisi 

tukea kehitysmaita niiden yrittäessä sopeutua ilmastonmuutokseen. Kohtuullisuus ei rajoitu vain 

ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin vaan olennaista on, että kehittyneet maat kantavat vastuun 

kehitysmaiden kehityksestä ja päästöistä kokonaisuudessaan:  

”Ja vaikka globaaleja kasvihuonepäästöjä ilmakehään täytyy vähentää, vähennyksien tulee 
tulla suurimmaksi osaksi kehittyneistä maista ja näiden vähennyksien tulisi olla tarpeeksi 
isoja, jotta ne kattaisivat kehitysmaiden kasvavat päästöt, erityisesti vähiten kehittyneiden 
maiden ja pienten saarivaltioiden osalta.” (käännös IS.) 

”Thus, although global GHG emissions need to be reduced in the atmosphere, the reduction 
has to come in large part from developed countries and these reductions should be large 
enough to offset the needed emissions increase in developing countries, in particular those of 
LDCs and small islands.” (SC 2008d, 20.) 

Kohtuuttomaksi nimetään päästövähennyksien nimeäminen kehitysmaille ja kehitystilan 

kaventaminen. Kohtuuttomaksi muodostuu myös kehitysmaiden toimintaa puuttuminen – 

kehittyneiden maiden rooli on toimia mahdollistavana rahoittajana. Kehitysmaille tulisi South 

Centren mukaan antaa tila täyttää kansainväliset sitoumukset ja toteuttaa sisäpolitiikkaa, joka 

kohtaa joustavalla tavalla kehitys- ja ympäristöhaasteet jokaisen kehitysmaan erilaisessa tilanteessa. 

(SC 2008a, 4.)  

 

Suuri osa kehitysmaista ei ole siinä tilanteessa, että ne voisivat hyväksyä sitovia 

päästövähennystavoitteita ilman, että ne vaikuttaisivat merkittävästi kehitysmaiden ihmisten ja 
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talouden kehitykseen. Kehitysmaidentulot ovat niin pienet, että niillä ei ole mahdollisuutta saada 

tarvittavaa teknologiaa ja tehdä tarvittavia investointeja päästöjen vähentämiseksi. 

Hiilidioksipäästöjen hillitseminen itsessään ei ole mahdollista kehitysmaille eikä se myöskään ole 

niiden ensi sijainen tavoite. (SC 2008d, 19.) Kehitysmaille annetaan South Centren dokumenteissa 

oikeus olla sitoutumatta päästövähennyksiin. Sitovat tavoitteet olisivat kohtuuttomia suhteessa 

kehitysmaiden tilanteeseen. Kehitysmaita ei pidä asettaa sitovien päästövähennyksien eteen, mutta 

kaikki mahdollinen tulisi tehdä YK:n ilmastosopimuksen tavoitteiden puitteissa, jotta 

kehitysmaiden talous voitaisiin siirtää vähähiilisen kehityksen tiellä. Vähähiilinen kehitys antaisi 

myös mahdollisuuden rajoitetumpaan päästöjen kasvuun: 

”Kehitysmaat voivat osaltaan loikata eteenpäin kehitysprosessissaan välttäen 
kasvihuonekaasupäästövetoista teollistumispolkua, jota kehittyneet maat ovat kulkeneet, ja 
ponnistella kohti vähähiilistä kehityspolkua jotta ne välttäisivät ympäristön ja erityisesti 
ilmastojärjestelmän, turhan kuormittamisen. Jatkaminen nykyisellä ”business as usual” –
tavalla sekä kehittyneissä että kehitysmaissa aiheuttaisi huomattavasti negatiivisia seurauksia 
ympäristölle ja ihmiselämälle.” (käännös IS.) 

“Developing countries for their part can leapfrog their development process, avoiding GHG 
emissions-intensive industrialization path used by developed countries, and endeavor to shift 
to low carbon development pathways in order to avoid adding unnecessary pressure into the 
environment, including the climate system. Continuing current trends of “business as usual” 
both in developed and developing countries could have considerable negative consequences 
in the environment and human life.” (SC 2008d, 21) 

Kehitysmaiden osallistuminen ilmastonmuutoksen hillintään tulisi olla riippuvainen kehitysmaasta 

itsestään sen sijaan, että maiden tulisi sitoutua kansainvälisesti vähentämään päästöjään. 

Kehitysmaiden, jotka arvioivat olevansa siinä tilanteessa, tulisi antaa mahdollisuus ottaa osaa 

hillitsemiseen. Hillitseminen tulisi kuitenkin tapahtua sillä ehdolla, että kehittyneet maat antavat 

tarpeellista teknologista ja taloudellista tukea hillitsemisen ja sopeutumisen toteuttamiseksi. (SC 

2007, 11) South Centren ilmastodiskurssi perustuu kehitysmaiden osalta oikeuteen osallistua ja olla 

osallistumatta. Taustanormiksi muodostuu vapaaehtoisuus. Yhteinen mutta eriävä vastuu tarkoittaa 

tästä näkökulmasta kehittyneiden maiden ehdotonta vastuuta ja kehitysmaiden ehdollista toimintaa. 
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Taulukko 6. Oikeuden ja kohtuullisuuden diskurssin rakentuminen 

Ratkaisuna oikeus ja 
kohtuus 

Ongelmana 
epäoikeudenmukaisuus ja 
kohtuuttomuus 

oikeus päästöjen 
kasvattamiseen epäoikeudenmukaiset päästöt 

vapaus osallistua omilla 
ehdoillaan osallistumispakko 

kohtuullisuus kohtuuttomuus 

 

Taulukossa 6 esitetään oikeus ja kohtuus –diskurssin rakentuminen kehitysmaille annettujen ja 

kehittyneiltä mailta poisotettujen oikeuksien kautta. Ilmastonmuutoksen globaalihallinta rakentuu 

kehitysmaiden oikeuteen tavoitella kehitystä. Oikeudenmukaisuus rakentuu South Centren 

ongelman esityksessä suhteessa kehitysmaille annettujen käyttäytymissääntöjen kautta. 

Kehitysmailla on oikeus kasvattaa päästöjään ja vapaus osallistua ilmastonmuutoksen 

globaalihallintaan ja hillitsemiseen. Kohtuutonta olisi antaa kehittyneille maille nämä samat 

oikeudet. Kehittyneiden maiden roolia ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa perustellaan niiden 

epäoikeudenmukaisella päästökehityksellä. Kehittyneiltä mailta otetaan pois vapaus osallistua 

ilmastonmuutoksen globaalihallintaan omilla ehdoillaan ja niille rakennetaan osallistus. ja 

rahoituspakkoa. South Centren oikeus ja kohtuus –diskurssi on sidoksissa organisaation kontekstiin 

kehitysmaiden oikeuksien ja aseman puolustajana. Kehitysmaiden subjektipositio rakentuu 

diskurssissa suhteessa siihen mitä ne eivät ole eli kehittyneitä maita.  

7.3. Epäluotettavat kehittyneet maat 

Epäluottamus kehittyneiden maiden toimiin nousee vahvasti esiin South Centren dokumenteissa. 

Kehittyneiden maiden pitäisi South Centren mukaan tehdä enemmän kantaakseen harteillaan vastuu 

päästöistä ja kehitysmaiden sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. (SC 2007, 22.) Huolimatta 

toimista, joilla tähdätään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kehittyneiden maiden aiheuttamien 

päästöjen vaikutukset tuntuvat vielä pitkälle tulevaisuudessa. Näin ollen kehittyneet maat ovat 

historiallisesti vastuussa ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta ja vastaavat myös ilmastonmuutoksen 

käsittelystä. (SC 2008c, 2.) Neuvotteluiden uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta tulee 

perustua kriittiselle arviolle niistä aspekteista, jotka eivät ole toimineet Kioton sopimuksessa. 

Erityisesti tulee South Centren mukaan kiinnittää huomiota, että kehittyneet maat eivät täyttäneet 

Kioton sopimuksessa määriteltyjä päästörajoitustavoitteitaan ja suurella todennäköisyydellä eivät 

täytä niitä tulevaisuudessakaan. (SC 2007, 10.) 
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Kehitysmaiden suuren kritiikin aihe ilmastoneuvotteluissa on ollut kehittyneiden maiden sanojen ja 

tekojen välinen ero. Kehittyneiden maiden tulisi South Centren mukaan varmistaa, että niiden 

kehitysretoriikka vastaa niiden todellisuudessa tekemiä toimia. (SC 2008a, 3.) Kehitysmailla ei ole 

sitoumuksia vähentää päästöjään vaan niiden tulee ilmastosopimuksen mukaan tehdä yhteistyötä ja 

edistää tapoja, joilla voidaan hillitä, kontrolloida ja estää kasvihuonekaasujen pääsemistä 

ilmakehään. Nämä sitoumukset on luotu oletuksella, että kehittyneet maat tarjoavat uusia ja erillisiä 

taloudellisia resursseja, jotka kattavat kaikki näistä toimista aiheutuvat kulut. (SC 2008b, 8.) 

Epäluottamus aiheutuu kehittyneiden maiden pettämistä lupauksista, jolleivät ne tarjoa 

kehitysmaille välineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kehittyneillä mailla on sitoumuksia 

YK:n ilmastosopimuksen puitteissa. (SC 2008b, 8) Kehittyneiden maiden velvollisuus on 

sopimuksen mukaan kehitysmaiden tukeminen ja ympäristöystävällisen teknologian ja tietotaidon 

siirtäminen kehitysmaiden käyttöön. (SC 2008c, 24.) Taustalle muodostuu jälleen näkemys siitä, 

mikä kuuluu kehittyneiden maiden vastuulle ja mikä kehitysmaiden vastuulle:  

”Kehitysmaiden ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien rahoitus tulisi tulla kehittyneiltä 
mailta se lisäksi että niillä on velvollisuus antaa virallista kehitysapua (ODA) 0,7% 
bruttokansantuotteesta kompensaationa kehittyneiden maiden aiheuttamista nykyisistä 
globaalista ilmastonlämpenemisestä.” (käännös IS.) 

”Financing for developing country adaptation measures to climate change should be provided 
by developed countries in addition to their existing official development assistance (ODA) 
commitments of 0,7% of GDP as compensation for the historical responsibility of developed 
countries in being the main drivers of current global warming trends.” (SC 2007, 21-22) 

Niin kauan kuin kehittyneet maat eivät kanna omaa vastuutaan kehitysmailla ei ole edes mahdollista 

kantaa omaansa, koska ne ovat lähes täydellisesti riippuvaisia kehittyneiden maiden tuesta. 

Kehittyneiden maiden toimimattomuus antaa kehitysmaille mahdollisuuden olla tekemättä mitään 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi oma-aloitteisesti. Kehitysmaiden kestävän kehityksen tukeminen 

on osa sekä kansainvälistä talousregiimiä että ilmastoregiimiä, joissa kehittyneet maat ovat mukana. 

Näistä sitoumuksista huolimatta kehittyneiden maiden lähestymistapa kehitykseen on 

kehitysmaiden näkökulmasta riittämätön. (SC 2008a, 4.) Kehittyneiden maiden puheet 

sitoutumisesta taloudellisen avun antamiseen kehitysmaille eivät näy käytännön toimissa. 

Laskelmien mukaan luvattu rahoitus on liian vähäinen suhteessa rahoituksen tarpeeseen. (SC 2009, 

1.) Kehitysmaiden riippuvuus kehittyneistä maista ei liity kehittyneiden maiden edelläkävijän 

asemaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tai kilpailukykyisen teknologian kehittämiseen 

vaan kehittyneiden maiden historiallisesti epäoikeudenmukaiseen toimintaan. Samalla 

kehitysmaiden heikkous ei ole niiden itsensä aiheuttama eikä niiden itsensä poistettavissa vaan ne 

ovat riippuvaisia kehittyneistä maista kehityksensä turvaamisessa. 
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Kehittyneet maat ovat vaatineet vastoin kehitysmaiden toiveita vapaaehtoisen virallisen kehitysavun 

laskemista YK:n ilmastosopimuksen piirissä sovituksi tueksi kehitysmaiden toiminalle. Tämä ei 

South Centren mukaan ole yhtenevä lähestymistapa sopimuksen tavoitteiden kanssa. (SC 2009, 1.) 

South Centren ilmastodiskurssi rakentaa kehittyneille maille hiljaisen rahoittajan subjektipositiota. 

Kehittyneiden maiden hyväksyttävä käytös määräytyy rahoittajan roolin kautta. Hiljainen rahoittaja 

ei esitä vaatimuksia siitä, miten taloudellinen tuki käytetään eikä aseta tuelleen ehtoja vaan antaa 

taloudellista tukea laadittujen sääntöjen mukaisesti. Rahoittaja kantaa vastuunsa hiljaisuudessa. 

Kehittyneet maat käyttäytyvät kehitysmaiden näkökulmasta epäluotettavasti ja väistelevät 

vastuutaan toimiessaan rahoittajan roolille asetettuja sääntöjä vastaan: 

 

”Kansainvälinen ilmastonmuutos yhteistyö tarvitsee kumppanuuden henkeä ja vastuun ja 
velvollisuuksien hyväksymistä, jotka sopivat yhteen yhteisen mutta jaetun vastuun sekä 
suhteellisten mahdollisuuksien kanssa.” (käännös IS.) 

”International cooperation on climate change will require a spirit of mutual partnership and 
acceptance of responsibility and the obligations that go with such responsibility, based on the 
principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities.” (SC 2007, 
26) 

Kehittyneiden maiden toiminnan epäjohdonmukaisuus nousee esiin South Centren mukaan myös 

taloustulleissa, joita on julistettu poistettavan ympäristöystävällisiltä tuotteilta. Samaan aikaan 

kehittyneet maat ovat kuitenkin asettaneet tulleja ja ovat uhanneet muodostaa uusia esteitä. 

Kehittyneet maat ovat perustelleet toimintaansa kilpailuasetelmien muuttumisella. (SC 2008a, 5.) 

Taloustulleissa nousee esille kehittyneiden maiden talouden intressit ja tavoitteet. Tämä ei 

kuitenkaan sovi kehitysmaiden kehittyneille maille luomaan rooliin, jossa kehittyneillä mailla ei ole 

oikeutta varjella omaa etuaan ja ajaa omia intressejään. Kehitysmaiden kehitystavoitteet syrjäyttävät 

nämä intressit. Epäluottamusta lisää kehitysmaiden näkökulmasta perusteettomat toimet, jotka eivät 

tue kehittyneille maille asettua tehtävää ilmastonmuutoksen vastaisten toimien ja kehityksen 

tukemisen rahoittajana ja vastuunkantajana. 

 

South Centre kritisoi kehittyneitä maita niiden rahoitukselle valitsemista kanavista. Kehittyneet 

maat käyttävät argumentin mukaan mieluummin omia kahdenkeskeisiä kanaviaan tai 

multilateraaleja väyliä kuten Maailman pankkia, ohjaamaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin 

tarkoitettuja julkisia varoja. Samalla kehittyneet maat luottavat mieluummin markkinapohjaiseen ja 

epävarmaan yksityiseen sektoriin, jotka molemmat heikentävät YK:n ilmastosopimuksen 

mahdollisuuksia toimia ilmastorahoituksen välineenä. Kehittyneiden maiden käyttämät 
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rahoitusväylät eivät South Centren mukaan ole yhteneviä kehittyneiden maiden 

rahoitusvelvollisuuksiin ilmastosopimuksessa. (SC 2009, 1.)  

 

Kehittyneet maat ovat perustelleet rahoitusvalintojaan, sillä ettei YK:n ilmastosopimusta ole 

institutionaalisesti rakennettu käsittelemään suuria summia rahaa. South Centren mukaan 

ilmastosopimus on kuitenkin ainoa universaali multilateraali regiimi ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnassa, joten sen institutionaalisia puitteita pitäisi kehittää, jotta sen mahdollisuudet 

rahavirtojen hallinnointiin paranisivat. (SC 2009, 8.) Mitä kauemmaksi YK:n ilmastosopimuksen 

puitteista kehittyneet maat siirtävät rahoitusväyliään, sitä vähemmän kehitysmailla on 

mahdollisuuksia vaikuttaa rahoituksen hallinnointiin. Rahoituksen järjestäminen YK:n 

ilmastosopimuksen ulkopuolella heikentää South Centren mukaan ilmastosopimusta legaalina 

regiiminä ja institutionaalisena järjestelynä. Samalla kehittyneiden maiden valinnat heikentävät 

ilmastosopimuksen taloudellisia mekanismeja. Kun rahoitusta siirretään ulkopuolelle, sopimuksen 

sitoumuksien toteuttaminen heikkenee. Samalla COP ei voi asettaa kehittyneitä maita vastuuseen 

niiden rahoitussitoumuksen täyttämisestä. (SC 2009, 9.) 

 

South Centre viittaa toistuvasti dokumenteissaan YK:n ilmastosopimuksen osapuolikonferenssiin 

ilmastonmuutoksen globaalihallinnan legiiminä toimijana ja foorumina. Erityisesti 

osapuolikonferenssiin tukeudutaan kehittyneiden maiden sitoumuksien toteuttamiseksi. South 

Centre pohjaa perustelunsa YK:n ilmastosopimuksessa kehittyneille maille esitettyihin 

vaatimuksiin. Erityisesti kysymys on kehittyneiden maiden sopimuksen puitteissa määritelty 

rahallinen tuki kehitysmaille, jonka South Centre näkee kehittyneiden ja kehitysmaiden välisen 

vastuun jaon ytimenä. Koska osapuolikonferenssi on legiimi ilmastotoimija sen tulisi myös olla 

mukana varmistamassa että sovitut sitoumukset toteutetaan. Tällä hetkellä South Centren mukaan 

suurena ongelmana on, että kehitysmaiden tarvitsema rahoitus ei toteudu, koska kehittyneet maat 

käyttävät ilmastosopimuksen ulkopuolisia kanavia. Näihin kanaviin osapuolikonferenssilla ei ole 

valtaa. Kritiikin mukaan kehittyneiden maiden valitsemat rahoituskanavat heijastelevat 

kehittyneiden maiden strategisia poliittisia ja taloudellisia intressejä eivätkä huomioi kehitysmaiden 

kestävän kehityksen tavoitteita. (SC 2009, 10.) Taustalla on tavoite saada kehittyneiltä mailta 

saatava taloudellinen tuki valvonnan ja kontrollin alle. Muiden vaihtoehtoisten rahoitusväylien 

käyttö nähdään diskurssissa epäilyttävänä toimintana, johon ei voi luottaa. Päinvastoin 

ilmastosopimuksen ulkopuolinen toiminta kuvataan sitoumuksista luistamisena ja vastuun 

välttelynä.  
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Taulukossa 7 on esitetty epäluottamuksen diskurssin rakentuminen luotettavien ja epäluotettavien 

kehittyneiden maiden välissä. Ilmastonmuutoksen globaalihallintaan muodostuu epäluottamuksen 

instituutio, joka määrittää vahvasti kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välisiä suhteita ja niiden 

toimintaa kaikilla ilmastonmuutokseen liittyvillä alueilla. Epäluottamuksen instituutioon sisältyy 

kuvaus luottamuksesta ilmastonmuutoksen globaalihallinnan suurimpana haasteena. Tässä 

ongelman esityksessä ilmastonmuutoksen ratkaisuna ovat luotettavat kehittyneet maat, jotka 

täyttävät YK:n ilmastosopimuksen piirissä antamansa lupaukset. Ratkaisun normeiksi rakentuvat 

siirtyminen sanoista tekoihin, rahoittajuus ja valvonta. South Centren peräänkuuluttama yhteisen 

kumppanuuden henki on kaukana epäluottamuksen värittämästä toiminnasta.  

 

Taulukko 7. Epäluottamuksen diskurssin rakentuminen. 

Ratkaisuna luotettavat 
kehittyneet maat 

Ongelmana epäluotettavat 
kehittyneet maat 

sanoista tekoihin tyhjät lupaukset 

rahoittajan rooli rahoituksen puute 

YK:n ilmastosopimuksen 
valvonnan alla 

toiminta YK:n 
ilmastosopimuksen 
ulkopuolella 

vastuu vastuuttomuus 

 

7.4. Ei-valtiolliset ilmastotoimijat 

”Lisäksi, vaikka ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ennen kaikkea kehittyneiden maiden 
kestämättömien kehityssuuntien tulos, se on myös ihmiskunnan yhteinen huoli.” (käännös IS.) 

”In addition, although anthropogenic climate change is foremost a product of unsustainable 
development pathways of developed countries, it is also a common concern of humanity.” 
(SC 2008d, 22.) 

South Centren lähtökohdat ilmastonmuutoksen käsittelyyn rakentuvat valtiotason lisäksi muiden 

toimijatasojen kautta. Ilmastoregiimissä ei ole lähtökohtaisesti kyse vallan jakautumisesta eri 

toimijoiden välillä vaan yksilöstä ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. Sukupolvemme on vastuussa 

ilmastonmuutoksen hillitsemisestä tuleville sukupolville sekä niille, joita ilmastonmuutoksen 

vaikutukset koskevat jo nyt. (SC 2007, 10.) Ilmastonormien tulisi puolustaa ihmisiä ja tukea 

humanitaarisia toimia ilmastonmuutoksen seurauksien lievittämisessä. Myös kasvihuonekaasujen 

määrän kasvaminen kehitysmaissa perustellaan ihmisten tarpeilla: kehitysmaiden tulisi voida 
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kasvattaa päästöjä siinä määrin, mitä niiden tarvitsee voidakseen kasvattaa asukkaiden elintasoa 

tuottamaan arvokkaan elämän. (SC 2007, 14.) 

 

Eniten ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät kansainvälisesti tunnustetusti kehitysmaat. Suurin 

osa luonnon mullistusten uhreista on kehitysmaista. (SC 2008d, 15.) Jo ennen kahden asteen 

lämpötilan nousua odotettavissa oleva yhden asteen nousu vuoteen 2020 mennessä ja 1,3 asteen 

nousu vuoteen 2025 mennessä tulee johtamaan järkyttäviin vaikutuksiin. Erityisesti nousu tulee 

vaikuttamaan kehitysmaiden köyhien ihmisten elämään ja toimeentuloon. (SC 2007, 6.) 

Ilmastonmuutoksen kohtaaminen vaatii South Centren mukaan kehityskysymysten kanssa 

integroitua lähestymistapaa. Kehitysperspektiivin tulee johdattaa ilmastokeskusteluja, jotta voidaan 

varmistaa, että lopputulos edistää kehitysmaiden ja niiden asukkaiden intressejä. (SC 2008a, 3.) 

South Centren diskurssissa kehittyneet maat ovat vastuussa ilmastonmuutoksen seurauksista 

kehitysmaiden ihmisille ja niiden tulee hyvittää aiheuttamansa vaikeudet tukemalla kehitystä. South 

Centren ilmastodiskurssista nousee esiin ihmisten kokemat haasteet ilmastonmuutoksen 

seurauksena. Diskurssi ei kiinnity valtiotason rakenteisiin vaan vie ilmastonmuutoksen yksilötasolle 

ja tuo esiin ilmastonmuutoksen eletyt seuraukset.  

 

Ilmastonmuutoksen kohtaamiseen tarvitaan käytännön työkaluja. Kansainvälinen yhteistyö 

teknologian alalla ja ilmastoystävällisen teknologian tuominen käyttäjätasolle tulisi olla 

merkittävässä osassa ilmastonmuutoksen globaalihallintaa. (SC 2007, 17.) Kehitysmaiden 

yksittäisten toimijoiden koulutusmahdollisuuksia tulisi parantaa. Heikosti koulutetut 

henkilöstöresurssit heikentävät kansakuntien mahdollisuuksia luoda ja toteuttaa 

sopeutumistoimenpiteitä. (SC 2008d, 18.) South Centre sijoittaa ilmastonmuutokseen vastaamisen 

ihmisten käsiin. Diskurssin ulkopuolelle jää markkinoiden hallinnoima ilmastonmuutoksen 

globaalihallinta, joka esiintyy usein kehittyneiden maiden ilmastodiskurssissa. 

 

Myös vastuu ilmastonmuutoksesta tulisi mitata yksilötasolla. Kehittyneiden maiden päästöt ovat 

suuremmat henkilöä kohden kuin kehitysmaiden. Ratkaisu kehittyneiden maiden päästöjen 

vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on lähellä yksilöä: 

”Jotta kehittyneet maat voisivat kantaa vastuun historiallisesta vastuustaan ihmisen 
aiheuttaman ilmastonmuutoksen tuottamisesta ja täyttää tehokkaasti niiden sopimuksissa 
määritellyt hillitsemisvelvollisuudet, niiden täytyy muuttaa tuottamisen ja kuluttamisen 
mallejaan.” (käännös IS.) 
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”What is needed in developed countries, in order for them to live up to their historical 
responsibility for causing anthrogenic climate change and to comply effectively with their 
treaty-based mitigation obligations, would be such shifts in patterns of production and 
consumption.” (SC 2008d, 21.) 

Yksilötason lisäksi tarvitaan paikallistasoon keskittyvää lähestymistapaa, jotta voidaan varmistaa, 

että poliittinen toiminta sopeutumisen varmistamiseksi on tehokasta. Lähestymistavassa on 

olennaista huomioida, että ilmastonmuutoksen seuraukset voivat olla hyvin vaihtelevia eri 

ihmisväestöjen ja alueiden välillä. Tämän vuoksi on tärkeää, että hallitukset ottavat mukaan 

päätöksentekoon asianosaiset kuten paikalliset viranomaiset, kansalaisyhteiskunnan ja yritykset. 

Mikäli paikallistasoa ei oteta mukaan ilmastonmuutoksen globaalihallintaan, on vaarana, että 

ilmastonmuutos näyttäytyy kaukaisena ongelmana ja vähemmän akuuttina kuin monet muut 

ihmisten, erityisesti köyhien, kehitysmaissa päivittäin kohtaamat ongelmat. (SC 2008c, 8-9.) 

Ilmastonmuutoksen globaalihallinta muodostuu South Centren dokumenteissa monitasoiseksi 

hallinnaksi. Kansainvälisellä tasolla olisi olennaista huomioida valtion alapuolella olevat toimijat, 

kuten paikallinen taso ja yksilöt. 

 

Kansainvälisellä tasolla kasvava ja tehokkaampi yhteistoiminta kansainvälisen yhteisön eri 

toimijoiden kanssa on elintärkeää ilmastonmuutoksen hallinnalle. (SC 2008d, 2.)  Kansainvälisen 

ilmastosopimuksen tulisi esittää selkeä visio institutionaalisesta rakenteesta, jonka avulla vastataan 

ilmastonmuutokseen. Kansainvälisen tason toiminta ei rajoitu valtioihin vaan kansainvälisen 

yhteisön ja kaikkien sen instituutioiden tulisi kokonaisuudessaan olla mukana ilmaston 

lämpenemisen globaalihallinnassa. Kehitysmaat tarvitsevat runsaasti tukea kehittyneiltä mailta sekä 

humanitaarista apua yhteisöiltä, jotta niiden on mahdollista vastata tehokkaasti ilmastonmuutoksen 

seurauksena syntyviin sääolosuhteisiin. Instituutioiden roolin tulisi olla entistä suurempi, jotta 

kehitysmaita voidaan auttaa järjestämään tehokkaampia järjestelmiä humanitaarisen avun 

toimittamiin ilmaston muuttuessa (SC 2007, 23-24.): 

”Institutionaalinen ja poliittinen yhdenmukaisuus ja yhteistyö kehityksen ja 
ilmastonmuutoksen teemoissa kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla ovat 
ratkaisevimpia ja tärkeimpiä ulottuvuuksia vuoden 2012-jälkeisessä viitekehyksessä silloin 
kun on kyse kehyksen toimeenpanosta.” (käännös IS.) 

”Institutional and policy coherence and cooperation on development and climate change 
issues at the national, regional, and international levels will be the most crucial and important 
aspect of the post-2012 framework insofar as its implementation is concerned.” (SC 2007, 
23.) 

Ilmastonmuutoksen globaalihallinnan tulisi olla avoin erilaisten kehitystoimijoiden, kuten 

kehitysmaiden instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan, osallistumiselle. (SC 2007, 24.) Ei-

hallitusten välisten organisaatioiden ja ruohonjuuritason yhteisöjen toiminnan kehitystä tulisi tukea. 
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(SC 2007, 26.) Globaalihallinnasta rakentuu South Centren ilmastodiskurssissa sosiaalinen 

instituutio, jossa ovat mukana monet eri tason ympäristöpoliittiset toimijat. Taulukossa 8 on esitetty 

South Centren toimijuusdiskurssin muodostuminen. Ihmisten vastuu sekä aiheuttajina, uhreina että 

ratkaisijoina korostuu. Vastuullisuus ja humanitaarisuus ovat ongelman esityksen kantavat normit. 

Vastakohtana on vallan ja vastuun siirtäminen yksilöiltä ja paikallistasolta kansainväliselle tasolle ja 

markkinatalouden armoille. Ilmastonmuutos ei ole vain valtioiden välinen ongelma vaan se on 

ihmisten ongelma. 

 

Taulukko 8. Toimijuusdiskurssin rakentuminen  

Ratkaisuna ihmiset Ongelmana markkinat 

vastuu ihmisille valtioiden välinen ongelma 

humanitaarisuus markkinoiden ehdoilla 

paikallistason 
huomioiminen 

talouden toiminnan 
painottaminen 

 

7.5. Tiedon tarve 

Kehitysmaiden sitominen päästövähennyksiin on South Centren argumenttien mukaan mahdotonta 

niiden heikon kehitystilanteen vuoksi. Tämän vuoksi kehitysmaiden tulisi keskittyä erityisesti 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Sopeutumisen kannalta olennaista on energian kulutuksen 

kasvu. Ilmastonmuutoksen sopeutuminen on osaltaan riippuvainen myös tiedon ja teknologian 

saatavuudesta. (SC 2008d, 16.) Toimet, joilla tähdätään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ovat 

samansuuntaisia kuin toimet, jotka ovat välttämättömiä sekä heikkouksien vähentämiseen että 

ihmisten ja talouden kehitykseen. (SC 2008c, 8.) 

 

Energia ja teknologiset valinnat kohti vähähiilisempiä energian tuottamisen tapoja ovat erityisen 

tärkeitä ilmastonmuutokseen vastaamisessa sekä kehittyneissä että kehitysmaissa. Kehittyneiden 

maiden osalta on olennaista, että ne voivat täyttää hiilidioksipäästösitoumuksensa muuttamalla 

pitkänaikavälin energian käyttö tapoja. Kehitysmaissa ympäristöystävällinen teknologia muodostaa 

pohjan, jonka avulla ilmastonmuutokseen voidaan sopeutua. (SC 2008c, 15.) Kehitysmaiden 

osallistuminen ilmastonmuutokseen hillintään liittyy kestävämpien energiamuotojen 

käyttöönottoon:  
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”Näin ollen kehitysmaiden sopivin panos ilmastonmuutoksen käsittelyyn on tavoitella 
vähäisempää päästöjen kasvua, mikä liittyy vähähiilisiin kehityspolkuihin, ja tästä pääteltynä 
uusiutuvien energiaresurssien suosiminen fossiilisien polttoaineiden sijaan.” (käännös IS.) 

”Hence, the most appropriate contribution for developing countries to addressing the climate 
challenge is to seek to lower the rate of emissions increases associated with development by 
embarking on low-carbon development pathways and, corollarily, prioritizing the use of 
renewable energy sources rather than fossil fuels.” (SC 2008c, 17.)  

Energian käytön vähentäminen ei ole kehitysmaissa olennaista South Centren mukaan vaan 

pikemminkin energian kulutusta tulisi lisätä ympäristöystävällisin tavoin. YK:n ilmastosopimuksen 

mukaan kehittyneet maat ovat velvollisia teknologian siirtoon kehitysmaihin. Kehittyneet maat ovat 

paremmin varustautuneet teknologisesti, sillä niillä on enemmän resursseja. South Centren mukaan 

tämä tarkoittaa, että kehittyneiden maiden tulisi tehdä julkisia toimenpiteitä, jotta tietoa ja 

teknologiaa siirtyy kehitysmaille. Tämä voidaan toteuttaa joko siirtämällä tietoa ja teknologiaa 

suoraan julkiselta sektorilta julkiselle sektorille tai vaihtoehtoisesti kannustaa yksityistä sektoria 

tarvittaviin toimiin. (SC 2008d, 16-17.) Kehittyneet maat eivät kuitenkaan täytä teknologian siirron 

tavoitteita. Päinvastoin, Balilla ne vastustivat teknologian siirron lisäämistä SBI:n listalle. (SC 

2008a, 9.) South Centren taustaoletuksena näyttäytyy jälleen luottamuksen puute kehittyneitä maita 

kohtaan. Vähähiilistä teknologiaa on tästä näkökulmasta katsottuna tarjolla, mutta se on 

kehittyneiden maiden hallinnassa ja ne ovat haluttomia luovuttamaan sitä muiden käyttöön. 

Kehitysmaat muodostavat tulevaisuudessa merkittävän osan maailman energiankulutuksesta. South 

Centren mukaan aina pitäisi kuitenkin huomioida, että kehitysmaiden päästöt ovat vähäiset 

verrattuna kehittyneisiin maihin: kehitysmaat muodostavat yhteensä 85 % maailman väestöstä ja 

kehittyneet maat muodostavat 15 % väestöstä, mutta kehittyneet maat muodostavat yksin yli 50 % 

energian kulutuksesta. Energian tarve kasvaa kehitysmaissa kasvaa nopeasti ja lähtökohtaisesti 

polttoaineen tarve tullaan ensisijaisesti täyttämään perinteisillä tavoilla kuten hiilellä ja öljyllä. (SC 

2008c, 15.) Luonnonvarojen merkitys kehitysmaille korostuu, sillä ne muodostavat pääoman, jolla 

kehitys kustannetaan. Vaikka luonnonvarojen avulla pystytään tukemaan taloudellista kehitystä, 

niiden käytöllä on päin vastaiset seuraukset ilmastonmuutokseen. (SC 2007, 14.) Kehityksen 

kannalta on tärkeää, että kehitysmaiden asukkaiden pääsyä energiavaroihin parannetaan. Näin ollen 

uuden ilmastosopimuksen tulisi tukea energiaturvallisuutta kehitysmaissa ja kannustaa 

innovatiivisen uusiutuvan energian teknologioiden käyttöönottoa. (SC 2007, 16.)  

 

Ilmastotietoutta tulisi käyttää South Centren mukaan laajemmin kehityksen työkaluna. Hallituksien 

tulisi varmistaa julkinen ja poliittisten päätöksen tekijöiden pääsy tieteellisesti uskottavaan ja 

riittävään tietoon ilmastosta. Tämä tieto luo perustan sopeutumissuunnitelmille. (SC 2007, 16.) 

Tiedosta rakentuu South Centren diskurssissa sekä rajoittava että mahdollistava osa 
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ilmastonmuutoksen hallintaa. Ilmastoon liittyvällä tiedolla ja muutoksen hallintaan liittyvällä 

teknologialla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen.  Teknologian siirtäminen kehittyneistä maista 

kehitysmaihin mahdollistaa ympäristöystävällisen kehityksen ja sopeutumisen. Teknologisen tiedon 

siirtyminen ei kuitenkaan pitäisi olla yksisuuntaisesti pohjoisesta etelään. Kehitysmaiden tulisi etsiä 

vaihtoehtoisia ja vähähiilisiä kehitystapoja, jotka perustuvat niiden omiin kokemuksiin, traditioon ja 

tietoon. Tiedon kartuttamiseksi kehitysmaiden omaa tutkimusta pitäisi South Centren mukaan tukea 

ja kannustaa. (SC 2008c, 25.) Uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen tulisi varmistaa, että 

parhaat monitoroinnin ja hillitsemisen tavat ja teknologia siirretään kehitysmaiden käyttöön. (SC 

2007, 17) Tieto on South Centren diskurssissa myös rajoittava, sillä niillä, joilla ei ole pääsyä 

tietoon ja teknologiaan, on rajoitetut mahdollisuudet sopeutua ja hillitä ilmastonmuutosta. 

Kehitysmaiden sopeutuminen riippuu South Centren diskurssissa kehittyneiden maiden takana 

seisovan teknologian ja tiedon siirtymisestä kehitysmaiden käyttöön. Ongelmaksi ei muodostu 

niinkään tiedon puute vain tiedon sijainti kehittyneiden maiden hallussa. 

 

South Centre ei näe taloutta ja kehitystä ole toisiaan pois sulkevina. Kehittyneillä mailla nähdään 

useita mahdollisuuksia, joilla ne voivat toteuttaa ilmastositoumuksensa tavalla, joka kehittää kaupan 

ja ilmaston synergiaa. (SC 2008a, 9.) Teknologian siirrossa pitäisi South Centren mukaan kiinnittää 

erityistä huomiota siihen, että markkinapohjainen päästökauppa ei johda hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistaakan siirtymiseen kehittyneiltä mailta kehitysmaihin. (SC 2007, 20.) Vuoden 2012 

jälkeisen sopimuksen tulee edesauttaa kestävän kansainvälisen talousjärjestelmän muodostumista. 

South Centren mukaan talousjärjestelmän tulisi tukea kestävää kehitystä ja ottaa huomioon 

kehitysmaiden tarpeet. Kehitysmaille on olennaista jättää tilaa joustavuudelle tehdä sellaisia 

päätöksiä, joita tarvitaan samanaikaiseen kehitykseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. (SC 

2007, 14.) Talouden kehityksen ja teknologian siirron tulisi perustua kehitysmaiden vapaudelle. 

South Centren diskurssissa kehitysmaiden rooli vapaina ja itsenäisinä valtioina korostuu. Pelkona 

on, että ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallinta siirretään niiden käsistä markkinoille ja 

kehittyneille maille. South Centre peräänkuuluttaa joustavuutta ja kehitysmaiden kehitysintressien 

nostamista teknologian siirron keskiöön. Kehitysmailla on South Centren diskurssissa oikeus 

tietoon ja teknologiaan ja vapauteen käyttää niitä valitsemallaan tavalla.   
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimuksen tarkoituksena on johdannossa määritellyn tutkimustehtävän mukaisesti tarkastella 

normien ja diskurssien välistä vuorovaikutusta Euroopan unionin ja South Centren tuottamissa 

dokumenteissa. Tavoitteena on esittää tulkinta siitä, millaisten normien ja diskurssien varaan 

ilmastonmuutoksen globaalihallinta rakentuu. Koska en tutkijana ole erillinen tutkimukseni 

kohteista, South Centren ja Euroopan unionin ilmastodiskurssit ovat ennen kaikkea oma tulkintani, 

jonka kautta rakennan omaa näkemystäni ilmastonmuutoksesta ja millaiseksi ongelmaksi 

ilmastonmuutos muodostuu vuorovaikutuksessa. 

 

South Centren ja Euroopan unionin ilmastodiskurssit rakentavat toimijoiden näkemystä siitä, mitä 

ilmastonmuutos tarkoittaa, millaisia normeja siihen liittyy ja millaista globaalihallintaa 

ilmastonmuutokseen vastaaminen tarvitsee. Analyysissa nostetaan esiin ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnan rakentuminen Euroopan unionin komission dokumenteissa muutoksen hallinnan, 

johtajuuden, kehitysmaiden vastuullisuuden ja strategisen talouden diskurssien kautta. Erityisen 

merkitykselliseksi EU tulkitsee omat päästövähennystavoitteensa. Tähän kontekstiin pohjautuen 

EU:n dokumenteista nousee esiin vahva johtajuusdiskurssi, joka värittää EU:n näkemystä 

ilmastonmuutoksen globaalihallinnasta. South Centren ilmastodiskurssissa esillä ovat vahvasti 

kehitysmaiden oikeudet ja kehittyneiden maiden vastuullisuus ja epäluotettavuus. Organisaatio 

rakentaa ilmastodiskurssejaan kehityksen, oikeuden ja kohtuuden, kehittyneiden maiden 

epäluotettavuuden, ei-valtiollisten toimijoiden ja tiedon tarpeen kautta. South Centren 

ilmastodiskurssi tukeutuu olennaisesti kehitysmaiden rooliin ja muodostuu kestävän kehityksen 

diskurssin kautta. 

 

Ilmastonmuutoksen globaalihallinta rakentuu South Centren ja Euroopan unionin dokumenttien 

perusteella sisäisesti ristiriitaisten normien ja vahvojen diskurssien varaan. Tutkimuksen keskeisenä 

tuloksena on ilmastonmuutoksen globaalihallinnan rakentuminen kolmen hallitsevan diskurssin 

kautta. Molemmat toimijat asettavat dokumenteissaan vastakkain kehittyneet maat ja kehitysmaat, 

hallittavuuden ja hallitsemattomuuden sekä vastuullisuuden ja vastuuttomuuden. Nämä diskurssit 

rakentuvat vuorovaikutuksessa vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden ja hallittavuuden normien 

kanssa.  
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8.1. Keskeiset tulokset 

Oikeudenmukaisuuden ongelma 

South Centren ja Euroopan unionin ilmastodiskurssit rakentuvat vahvasti vastakkain asetteluun 

kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välillä. Molemmat toimijat rakentavat sopivan 

käyttäytymisen normeja suhteessa siihen, miten toisen tulisi toimia. Sekä South Centren että 

Euroopan unionin tulkinnat kietoutuvat näkemykseen kehitysmaiden riippuvaisuudesta 

kehittyneistä maista. Väite tukee Okereken (2008, 26.) esittämää näkemystä, jonka mukaan normien 

merkitys on riippuvainen niiden kyvystä sopeutua liberalistisen talouden viitekehykseen. 

 

Toimijoiden taustaoletukset ovat samat, mutta niiden tulkinnat riippuvuudesta eroavat toisistaan. 

South Centre esittää kehitysmaiden riippuvuuden suhteessa kehittyneiden maiden resursseihin. 

Kehittyneillä mailla on historiallisista tekijöistä johtuen paremmat mahdollisuudet vastata 

ilmastonmuutokseen ja lisäksi ilmastonmuutos on niiden vastuulla. Kehitysmailla ei South Centren 

diskurssissa ole mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutokseen ilman kehittyneiden maiden neuvoja 

ja taloudellista apua. Euroopan unionin komission dokumenteissa riippuvuus rakennetaan 

johtajuuden instituution kautta. Kehitysmaat näyttäytyvät johdettavina ja EU:n vahvuus 

ilmastotoimijana rakentuu kehitysmaiden heikkoutta vasten. EU:lla nähdään olevan riittävät 

taloudelliset ja tieteelliset resurssit johtaa ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Tästä johtuen 

kehitysmaiden roolille sopivaksi käyttäytymiseksi muodostuu johtajien neuvojen ja avun ottaminen.   

 

South Centre pyrkii tulkinnallaan muuttamaan kehittyneiden maiden johtajuusdiskurssia: 

esimerkillisen johtajan sijaan kehittyneet maat nähdään epäoikeudenmukaisina ja epäluotettavina 

johtajina. South Centren tulkinta riippuvuudesta päätyy kuitenkin tukemaan kehittyneiden maiden 

ja kehitysmaiden välisiä eroja korostavia sääntöjä ja normeja. Kehittyneiden maiden 

johtajuusdiskurssi ja riippuvuussuhteen korostaminen sekä South Centren että Euroopan unionin 

tulkinnoissa rajoittaa kehitysmaiden mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnassa. Woodia ja Doania (2003, 641.) mukaillen voidaan esittää kehitysmaiden ja 

kehittyneiden maiden välinen riippuvuus institutionalisoituneena ympäristönä. Riippuvuus on niin 

kontekstina niin määräävä, että South Centren ilmastodiskurssissa suositaan riippuvuutta, vaikka se 

olisikin laajemmassa konstekstissa kehitysmaiden etujen vastaista.  

 

South Centre ja EU rakentavat dokumenteissaan oikeudenmukaisuuden normia. 

Oikeudenmukaisuuden normi näyttää Finnemoren ja Sikkinkin (1998, 901.) termein ylittäneen 

kriittisen pisteen ja toimijat ovat alkaneet käyttäytyä sen mukaan. South Centren tavoittelema 
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oikeudenmukaisuus ilmastoregiimissä poikkeaa kuitenkin merkittävästi EU:n esittämästä 

oikeudenmukaisuudesta. Väite tukee van Kersbergenin ja Verbeekin (2007, 218.) näkemystä 

normien muotoutumisesta vuorovaikutuksessa vielä kriittisen pisteen jälkeen. South Centrelle 

nimenomaan kehitysmailla on oikeus kehitykseen ja päästöjen kasvattamiseen tarvittavalla 

määrällä. Kehittyneet maat ovat tämän näkökulman mukaan käyttäneet oman oikeutensa oman 

kehitysvaiheensa aikana. Euroopan unioni tunnustaa kehittyneiden maiden historiallisen kehityksen 

aiheuttaneen merkittävän osan ilmastonmuutokseen johtaneista kasvihuonepäästöistä. Samalla 

komissio rakentaa oikeudenmukaisuutta suhteessa tämän hetken tilanteeseen ja tulevaisuuden 

kehityssuuntiin. Kehitysmaiden kasvavat päästöt ohittavat kehittyneiden maiden päästöt tämän 

argumentin mukaan tulevaisuudessa, joten kehittyneitä maita kohdellaan epäoikeuden mukaisesti, 

jos ne joutuvat olemaan yksin vastuussa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja päästöjen leikkaamisesta.  

 

Oikeudenmukaisuus muodostuu komission esityksissä yhteisen vastuullisuuden pohjalle. South 

Centren ja Euroopan unionin oikeudenmukaisuuskäsityksissä suurin tulkintaero liittyy kehityksen 

merkitykseen: South Centrelle oikeudenmukaisuus määräytyy muut haasteet syrjäyttävä oikeutena 

kehitykseen kun taas Euroopan unionille oikeudenmukaisuudessa on kyse ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen vuoksi tehtävien uhrauksien jakamisesta kaikkien päästöjä aiheuttavien valtioiden 

kesken.  

 

Hallittavuuden ongelma 

Molemmat toimijat nostavat ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa keskeiselle sijalle 

hallittavuuden normin. Euroopan unionin komission dokumenteissa tavoitellaan muutoksen 

hallintaan ottamista. Ilmastonmuutos näyttäytyy hallitsemattomana ja arvaamattomana tilana, jonka 

hallinta vaatii strategioita ja tietoa sen haasteista ja mahdollisuuksista. South Centren näkökulmasta 

ilmastonmuutos otetaan hallintaan sisällyttämällä se kestävän kehityksen laajempaan 

viitekehykseen.  

 

South Centren rakentamassa hallittavuuden normissa ilmastonmuutos otetaan hallintaan liittämälle 

se kestävän kehyksen käsitteeseen. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys rakentavat yhdessä kehyksen, 

jonka kautta ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen tapahtuu. Ilmastonmuutokseen 

sopeutumista ja sen hillitsemistä tulisi rahoittaa kestävän kehityksen kehyksestä. Keskiöön 

nostetaan kehittyneiden maiden velvollisuus kehitysmaiden tukemiseen niiden yrittäessä ottaa 

muutos hallintaan siihen sopeutumalla. Euroopan unionin komission rakentamassa 

lähestymistavassa kestävä kehitys näyttäytyy erillisenä viitekehyksenä, jossa ilmastonmuutoksen 

hillitseminen voidaan ottaa enenevässä määrin huomioon.  
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Kestävän kehityksen viitekehyksen tilalla EU:n esityksessä nousee markkinoiden viitekehys. 

Hallittavuuden normi rakennetaan antamalla ilmastonmuutokselle taloudellinen viitekehys, jossa 

markkinat näyttäytyvät tarpeeksi luotettavina kehityksen takaajina. South Centren esityksien 

mukaan kuitenkin juuri markkinat ovat suurin uhka ilmastonmuutoksen hallittavuudelle, sillä se 

siirtää hallintaa pois YK:n ilmastosopimuksen piiristä hallitsemattomalle tai kehittyneiden maiden 

hallitsemalle alueelle. YK:n ilmastosopimuksesta rakennetaan muita institutionaalisia rakennelmia 

luotettavampi ja South Centre selvästi uskoo kehitysmaiden vaikutusmahdollisuuksien olevan 

paremmat ilmastosopimuksen kontekstissa kuin sen ulkopuolella. South Centre tukeutuu 

huomattavasti enemmän YK:n ilmastosopimuksen sisältöön ja siinä määriteltyihin normeihin. 

Ilmastonmuutoksen globaalihallinta rakentuu kirjoitetun ilmastosopimuksen varaan, jonka kautta 

sitä on mahdollista hallita. South Centren ja Euroopan unionin tapa rakentaa hallittavuuden normia 

myötäilee Finnemoren ja Sikkinkin (1998, 896-897.) väitettä, jonka mukaan asioiden kehystäminen 

uudella tavalla muuttaa tapaa, jolla asioista puhutaan ja miten ne ymmärretään. 

 

Kehittyneiltä mailta saatava taloudellinen tuki on South Centren mukaan saatava YK:n 

ilmastokonferenssin valvonnan alle, jottei se luisu hallinnan ulkopuolella olevien instituutioiden ja 

kanavien käsiin. Molempien toimijoiden diskurssissa hallitsemattomasta pyritään tekemään 

hallittavaa. Hallinnasta ja valvonnasta muodostuu toiminnan sääntö, joka ruokkii epäluottamuksen 

instituutiota. Ilmastonmuutoksen hallintaan ottaminen johtaa sen liittämiseen tuttuna ja turvallisena 

pidetyn teeman ympärille liittämiseen. Euroopan unioni tekee tämän strategioiden ja South Centre 

kestävän kehityksen avulla.  

 

Yhdysvaltojen ilmastopolitiikkaa tutkineen Fletcherin (2009) mukaan ilmastonmuutos kehystettiin 

Yhdysvalloissa skeptisyydellä tieteellisiä tuloksia kohtaan, turvallisuusuhalla ja taloudellisena 

mahdollisuutena. Myös Euroopan unionin diskurssissa nousee esille ilmastonmuutoksen 

kehystäminen taloudellisen mahdollisuuden ja turvallisuuden kautta. Euroopan unioni ja 

Yhdysvallat rakentavat länsimaista ilmastodiskurssia, johon vaikuttaa vahvasti talous ja oman 

turvallisuuden varmistaminen. Sekä Fletcherin että tuloksissa että omissani ilmastonmuutoksen 

ottaminen hallintaan nousee keskeiseksi. Bushin hallintoon verrattuna Euroopan unionin 

diskurssissa kuitenkaan tieteellistä tietoa ei kyseenalaisteta vaan se rakennetaan ilmastodiskurssin 

sisään objektiivisena totuutena.  
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Vastuullisuuden ongelma 

South Centren ilmastodiskurssissa olennaista on kehittyneiden maiden vastuu ilmastonmuutoksesta. 

Kehittyneet maat ovat valinneet kestämättömän kehityspolun, jonka seurauksena kehitysmaat 

joutuvat alttiiksi vakaville seurauksille. Kehittyneiden maiden vastuu on kiistämätön. South 

Centrelle vastuullisuus rakentuu oikeuden ja kohtuuden normien kautta. On oikeus ja kohtuus, että 

kehitysmaat saavat kehittyä ja samalla kasvattaa päästöjään. Kehittyneillä mailla ei enää tätä 

oikeutta ole. Euroopan unionin komission esityksissä vastuullisuus ei jakaudu ainoastaan 

kehittyneiden maiden harteille vaan ilmasto on yhteisenä resurssina kaikkien vastuulla. 

 

Kohtuullisuus ulottuu South Centren näkökulmasta kehitysmailta vaadittavaan toimintaan. South 

Centren mukaan kehitysmailla tulee olla oikeus valita, pystyvätkö ne vähentämään päästöjään vai 

eivät. EU:n dokumenteissa kehitysmaiden oikeuden normia ei rakenneta kehitysmaiden 

osallistumisen vapaaehtoisuuden varaan. Kehitysmaille annetaan välineitä kehittymiseen mikäli ne 

ovat valmiit ottamaan vastuuta ilmastonmuutoksesta ja sitoutumaan ilmastonmuutoksen vastaisiin 

toimiin. Kehitysmaille annetaan välineitä mikäli myös ne kantavat vastuuta.  

 

Kehittyneet maat ovat South Centren mukaan käyttäytyneet vastuuttomasti ilmastonmuutoksen 

globaalihallinnan kontekstissa, joten maiden välille on syntynyt epäluottamus. Tästä näkökulmasta 

kehittyneet maat ovat vastuussa myös epäluottamuksen syntymisestä. EU:n näkökulmasta 

kehittyneiden maiden vastuullisuus on riippuvainen kehitysmaiden omasta toiminnasta. 

Kehitysmaiden odotetaan ottavan vastuun omien kasvavien päästöjensä aiheuttamasta haitasta nyt ja 

tulevaisuudessa. EU:n esityksissä vastuullisuus rakentuu tässä hetkessä ja tulevaisuuden perusteella, 

kun taas South Centre rakentaa vastuullisuuden historiallisen vastuun kautta. EU:n ja South Centren 

ilmastodiskurssien vakiintuminen kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden vastuullisuutta 

korostavaan viitekehykseen tukee Depledgen (2006) väitettä ilmastoregiimin kangistumisesta 

samoihin teemoihin, kuten epäluottamukseen. 

 

South Centre ja Euroopan unionin rakentavat näkemystä siitä kenelle ollaan vastuussa eri 

lähtökohdista. South Centren esityksissä nousee vahvasti esiin yksilönäkökulma. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttajat ovat vastuussa yksilöille aiheuttamistaan vaikeuksista. Jos 

kehittyneet maat eivät kanna vastuutaan ja vaativat kehitysmaita uhraamaan kehityksensä 

ilmastonmuutoksen estämiseksi, yksilöt kokevat siitä suurimmat haitat. Vastuuttomuuden eletyt 

seuraukset näkyvät ennen kaikkea kehitysmaiden köyhimmässä väestössä. EU:n ilmastodiskurssista 

jäävät ulkopuolelle ihmiset, joita ilmastonmuutoksen vaikutukset koskevat. 
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South Centre laajentaa vastuullisuuden normia koskemaan myös muita kansainvälisen yhteisön 

toimijoita kuin valtioita. Kansainväliset instituutiot, hallitusten ja ei-hallitusten väliset organisaatiot 

ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat kaikki vastuullisia toimijoita kun on kyse 

ilmastonmuutoksen kaltaisesta ihmisiä koskevasta humanitaarisesta ongelmasta. Samalla vastuu 

ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta rakentuu myös globaalihallinnan eri tasojen toimijoiden 

vastuulle. Näkemys tukee Dingwerthin ja Pattbergin (2006, 189.) väitettä ei-valtiollisten 

toimijoiden noususta perinteisen kansallisvaltioiden vallan haastajiksi globaalihallinnassa. South 

Centren näkemyksen ulkopuolelle jää markkinoiden huomioiminen merkittävä vastauksena 

ilmastonmuutoksen globaalihallintaan. Euroopan unionin esityksessä markkinat nähdään puolestaan 

suotuisana väylänä ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. 

 

Euroopan unioni ja South Centre päätyvät molemmat tavoittelemaan samoja normeja. 

Hallittavuuden ja vastuullisuuden normit määrittelevät Euroopan unionin johtajuusdiskurssia ja 

South Centren kehitysdiskurssia. Ilmastonmuutoksesta muodostuu tästä näkökulmasta hallinnan ja 

vastuun ongelma. Teoreettiseen tarkasteluun sovellettuna tämä antaa viitteitä siitä, että toimijat 

voivat tulkita nimellisesti samoja normeja eritavalla. Jos normit ymmärretään käyttäytymissääntönä, 

normien erilainen tulkinta, johtaa myös erilaiseen käytökseen toimijoiden välillä. Koska toimijat 

tulkitsevat normeja erilailla ja käyttäytyvät toisistaan poikkeavasti, niiden toiminta näyttäytyy 

toisten näkökulmasta normin vastaisena. Vain normin tulkinta eroaa toisistaan, mikä tukee van 

Kersbergenin ja Verbeekin (2007) pohdintaa normien tulkintaerojen vaikutuksesta toimijoiden 

käytökseen. 

 

Onko kyse sitten toimijoiden välisestä väärinymmärryksestä? Konstruktivistisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna ei, sillä normit ja diskurssit rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toimijat 

eivät voi irtautua normien ja diskurssien muodostamisesta ja tarkastella niitä ikään kuin 

ulkopuolella. Päinvastoin toimijat rakentavat jatkuvasti näkemystään siitä, mikä on hyväksyttävää 

käytöstä ja mikä ei. Näin ollen myös ei-hyväksyttävä käytös on toimijan itsensä rakentama tulkinta. 

Väite tukee Langin, Renggerin ja Walkerin (2006) päätelmää, jonka mukaan säännöt sijaitsevat aina 

omassa kontekstissaan, jota ilman niitä on vaikea ymmärtää. Euroopan unioni rakentaa 

ilmastonormeja johtajan näkökulmasta kun taas South Centren lähtökohtana on kehitysmaiden 

oikeus kehitykseen.  
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8.2. Katsaus tutkimusprosessiin 

Johdannossa tutkimuksen yhdeksi lähtökohdaksi esiteltiin aineiston nostaminen tutkimuksen 

keskiöön. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui Euroopan unionin komission ja South Centren 

ilmastonmuutosta käsittelevät dokumentit vuosina 2007-2009. Toimijat julkistivat näinä vuosina 

useampia ilmastonmuutosta käsitteleviä dokumentteja, mutta niiden ottaminen mukaan ei olisi 

tuonut merkittävää lisäarvoa tutkimukselle. Sisällöllisesti aineisto kyllääntyi tutkimusprosessin 

aikana analyysin kohteeksi valittuun kahdeksaan Euroopan unionin komission dokumenttiin ja 

South Centren kuuteen dokumenttiin. Aineiston laajentaminen näiden dokumenttien ulkopuolelle 

olisi laajentanut viitekehystä kohti EU:n ympäristötoimijuuden tematiikkaa ja kestävän kehityksen 

problematiikkaa laajemmassa kontekstissa. Samalla näkökulma olisi muuttunut Balin prosessista 

kohti laajempaa ilmastonmuutoksen viitekehystä. Teoreettis-metodisten valintojeni näkökulmasta 

aineiston rajaaminen oli tarkoituksenmukaista: tutkimuksen tavoitteena on analysoida ongelman 

esityksiä juuri tietyissä dokumenteissa.  

 

Aineiston laajentaminen toimijoiden puheilla ja julkisilla kannanotoilla antaa kuitenkin 

mahdollisuuden tulevaisuudessa jatkotutkimukseen. Puheet ja kannanotot rikastaisivat analyysia 

kohti kattavampia tuloksia. Aineiston suurentaminen edellyttää samalla viitekehyksen avaamista ja 

laajentamista eri yhteyksissä esitetyn puheen ja tekstin analyysille. South Centren ja Euroopan 

unionin ilmastodiskurssin ja –normien tarkastelu nostaa esiin kysymyksen poliittisen retoriikan 

merkityksestä tarkastelun kohteena olleissa dokumenteissa. Lähestymistapana ”mikä on ongelma?” 

ei tarkastele dokumenttien tuottamisen syitä tai pohdi ongelman esitysten todenmukaisuutta. 

Nähdäkseni poliittisen retoriikan eri puolien hyväksyminen rikastaisi kuitenkin analyysia. Kuinka 

paljon dokumenttien diskurssiin vaikuttaa yleisö, jolle teksti on suunnattu? Mitä asioita sanotaan 

vain julkisen kuvan säilyttämiseksi? Hyödyllistä olisi tarkastella toimijoiden julkista ja sisäistä 

diskurssia rinnakkain rakentuvia sen sijaan, että ne yhdistetään problematisoimatta yhdeksi 

diskurssiksi. Normien diskursiiviseen tutkimukseen yhdistettynä tällainen lähestymistapa voisi 

tarjota uusia näkökulmia normien rakentumiseen ja tehokkuuteen kansainvälisessä politiikassa. 

Retoriikan ja diskurssianalyysin yhdistäminen olisi menetelmälliseltä kannalta mielenkiintoinen 

viitekehys ongelman esitysten tutkimiseen. 

 

Tutkimusken toiseksi lähtökohdaksi johdannossa nostettiin konstruktivistisen näkökulman 

omaksuminen tutkimusongelman käsittelyssä. Teoreettisesti tutkimukseni näkökulma kiinnityi 

konstruktivistiseen tulkintaan globaalihallinnasta ja kansainvälisistä normeista. Globaalihallinnan, 

regiimiteorian ja normien tutkimuksen sitominen yhtenäiseksi viitekehykseksi antoi 
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mahdollisuuden perehtyä johdannossa esiin nostamaani kysymykseen: miten South Centren ja 

Euroopan unionin erilaiset tulkinnat kertoivat ilmastonmuutoksen globaalihallinnan rakentumisesta. 

Kokonaisuudessaan tutkimus oli onnistunut teoreettisilta ja metodisilta valinnoiltaan. 

Konstruktivistinen näkökulma ja mikä on ongelma? –lähestymistapa muodostivat yhdessä 

mielekkään ja haastavan tavan tarkastella ilmastonmuutoksen ongelmaa. Tutkimuksen 

merkityksellisyyttä lisää normien ja diskurssien yhdistäminen, joka liittää tutkimuksen 

ilmastonmuutoksen konstruktivistiseen tutkimussuuntaan, joka on asetelmaltaan tuore 

lähestymistapa ilmastonmuutokseen. Viitekehyksen laajuus hankaloitti kuitenkin hieman aineiston 

käsittelyä. Teoreettisen tarkastelun kaventaminen mahdollistaisi aineiston lähestymisen selkeämmin 

esimerkiksi normatiivisesta näkökulmasta. Toisaalta globaalihallinnan ja regiimitutkimuksen 

liittäminen normien viitekehykseen antoi tutkimuskysymykselle olennaisen kontekstin, jota ilman 

analyysi olisi jäänyt irralliseksi.  
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JÄLKISANAT: Kööpenhaminan ilmastokonferenssin jälkeen 

 

Balin ilmastokonferenssin jälkeinen prosessi oli tarkoitus saada päätökseen Kööpenhaminan 

ilmastokonferenssissa joulukuussa 2009. Balin tiekartan viitoittamien neuvotteluiden lähtökohtana 

oli Kioton sopimuksen ensimmäisen sitoumuskauden jälkeisen ajan viitekehyksen luominen. 

Kööpenhaminan konferenssi päättyi joulukuussa kuitenkin ilman sitovaa kansainvälistä sopimusta. 

Neuvotteluiden tuloksena tuotettiin Copenhagen Accord, jossa osapuolet vahvistavat tavoitteen 

rajoittaa lämpötilan nousu enintään 2˚C esiteollisesta ajasta. Sopimukseen ei kuitenkaan tullut 

mainintaa tulevan sopimuksen sitovuudesta vaan katseet käännettiin Meksikon konferenssiin 

vuonna 2010 ja siihen johtaviin neuvotteluihin.  

 

Balin prosessin tutkiminen ja sen puitteissa luotujen näkökulmien tutkiminen on olennaista vielä 

prosessin virallisen päättymisen jälkeenkin. Epäonnistuneesti päättynyt kahden vuoden 

neuvotteluaika antaa mahdollisuuden avata toimijoiden välisiä ristiriitoja ja problematisoida 

ilmastonmuutoksesta tehtyjä tulkintoja. Euroopan unionille Kööpenhaminan konferenssi oli 

pettymys, sillä neuvotteluiden tuloksena syntynyt asiakirja neuvoteltiin kokouksen viimeisinä 

tunteina Yhdysvaltojen ja suurimpien kehitysmaiden kesken ilman unionin panosta. 

Ilmastoregiimin kehitys näyttäytyy EU:lle merkittävänä haasteena. Ilmastotoimijoiden tavoitellessa 

suurempia päästövähennyksiä ja ilmastoneuvotteluiden kiihtyessä Euroopan unionin tavoittelema 

johtoasema on vaarassa jäädä muiden toimijoiden alle. Ottaen huomioon Euroopan unionin vahvan 

johtajuusdiskurssin sen rooli ilmastonmuutoksen globaalihallinnassa on ajautumassa murrokseen.  

 

Kööpenhaminan ilmastokonferenssin jälkeiset neuvottelut antavat mahdollisuuden 

jatkotutkimukseen. Ilmastoregiimi on nähdäkseni murrosvaiheessa Kioton sopimuksen 

ensimmäisen sitoumuskauden loppuessa. Ilmastonmuutoksen globaalihallinta voi muotoutua 

uudenlaiseksi toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tämän murrosvaiheen seurauksena. 

Murrosvaihe voi toisaalta päätyä tukemaan vallitsevia diskursseja ja kangistamaan 

ilmastonmuutoksen globaalihallintaa. Balin prosessista saatujen tutkimustuloksien yhdistäminen 

Kööpenhaminan jälkeiseen aikaan tarjoaa mahdollisuuden tutkia globaalihallinnan vaihetta, jossa 

ilmastonmuutosta rakennetaan sosiaalisena ongelmana. 
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