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YK:n aavikoitumisentorjuntasopimus 
(UN Convention to Combat Desertification, UNCCD)

• Oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus: ”yksi” Rion sopimuksista, 

• Tavoite: ehkäisee aavikoitumista, kuivuutta ja maaperän köyhtymistä, edistää kestävää 
maankäyttöä. (”maaperän tuottokyvyn suojelun sopimus”)

• Ainoa merkittävä ympäristösopimus, joka tarkastelee sekä ympäristöä että kehitystä

• Merkitys kasvamassa:
• Osa YK:n 2030 toimintaohjelmaa ja sen raportointia (SDG 15.3)
• Maan köyhtymisen pysäyttäminen (land degradation neutrality)
• Globaalien ilmiöiden keskinäinen riippuvuus, ml. (ympäristö)pakolaisuus

• Uskottavuus: sopimussihteeristön toiminnan taso parantunut
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AAVIKOITUMINEN VS. MAAN KÖYHTYMINEN
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SOPIMUSVELVOITTEET ERILAISIA

• velvoitteet kehitysmaa- ja teollisuusmaaosapuolille erilaiset. 

• Kehitysmaiden tulee ryhtyä toimenpiteisiin aavikoitumisen torjumiseksi ja 
teollisuusmaiden tulee tukea näitä pyrkimyksiä. 

• Etusijalla Afrikan sekä vähiten kehittyneet maat. 

• Suomi on edistänyt Rion sopimuksissa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten ja 
tyttöjen aseman parantamista. 
• CCD:llä vuonna 2017 hyväksytty sukupuolten välisen tasa-arvon toimintasuunnitelma.
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RAPORTOINTI

• Sopimuksen strategisten tavoitteiden perusteella (2018-2030)

• Raportit tarkastelevat mm. maapeitteen (land cover) määrän ja tilan sekä 
kuivuusalueiden ekosysteemien ja ihmisten elinolosuhteissa tapahtuneita muutoksia

• koskee kaikkia maita  

• Suomen raportti 2018: MMM Suomen aluetta koskeva tieto, UM: rahoitus

YMPÄRISTÖSOPIMUSTEN RAPORTOINTI VALTAVA TAAKKA KEHITYSMAILLE

• tarve yhdenmukaistaa, yksinkertaistaa 

• Kehitysmaiden valmiudet koota, analysoida aineistoja, globaalin datan saatavuus.  
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RAHOITUS

• Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF) tärkein:
• n. 1 miljardi €uroa (10 % GEF-rahoituksesta), 
• 190 kestävän maankäytön hanketta, 150 miljoonaa hehtaaria, 80 milj. hyödynsaajaa

• Isot kahdenväliset, EU, Saksa, Ranska,…
• Land Degradation Fund (2018-), lainarahoitusta, pääoma n. 100 milj. € 

• Suomi 2012-2016: 7-8 milj €/v. (päätavoite), osatavoitteena n. 45 milj /v
• Kaksi isoa hanketta:
• Pohjois-Afrikan ja Länsi-Aasian alueellinen; 2003-2016, 9 milj. €, UNDP
• Alueellinen peltometsäviljelyohjelma Länsi-Afrikka, 2012-2016, 10 milj. €, ICRAF      

• Sopimussihteeristölle 2004-2019: 2,4 milj, €  (sihteeristön budjetti 7-8 milj /v)

• Jäsenmaksu n. 35 000 € / v
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MAAPERÄN KÖYHTYMISEN PYSÄYTTÄMINEN

• 2015 sopimukselle uusi tavoite: ”maaperän tuottokyvyn heikentämisen nollataso” 
(Land Degradation Neutrality, LDN). 

• Kestävä maankäyttö, LDN, aavikoitumisen vastainen taistelu yhdistettävä 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. 

• Jo yli 120 maata tehnyt vapaaehtoisen kansallisen LDN-toimintasuunnitelman. 



www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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2019 OSAPUOLIKOKOUKSEN TULOKSET
MAANHALLINTA
• 1. päätös CCD:ssä: turvattu hallinta kestävän maankäytön edellytys
• FAO:n vapaaehtoisten VGGT-ohjeistojen soveltaminen CCD:n toimeenpanoon 

Heikompien ryhmien suoja: ”kestävien ja vastuullisten sijoitusten edistäminen”
• Kansallinen suvereniteetti ja vapaaehtoisuus

KUIVUUS (drought)
• Afrikalle tärkeä – maaperän köyhtyminen vienyt huomiota 
• Apua tietoisuuden lisäämiseen, kansallisiin kuivuussuunnitelmiin, teknistä tukea
• Sidosryhmille työkaluja tarjoavan ”drought toolboxin” jatkotyö
• Työryhmä suunnittelemaan tiekarttaa (EU: ei protokollaa)

SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVOTYÖ
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KESKEISIÄ VIESTEJÄ  

•MAAN KÖYHTYMISEN RISKI LISÄÄNTYY GLOBAALISTI
• mm.  IPCC: maaperän tuottokyvyn ja hiilensidontakyvyn ylläpito tärkeää

• SOPIMUSTEN TOIMEENPANON, RAPORTOINNIN YHDENMUKAISTUS

• SEKTORIRAJOJEN YLITTÄMINEN >> NEXUS TOIMEKSI

•UNCCD:lle ”SUURI TAVOITE”, 
• Vrt. UNFCCC:  1,5 C;  CBD: lajit häviävät

• MAHDOLLISUUKSIEN EIKÄ UHKIEN KAUTTA
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