Päätös

1 (3)

VN/16951/2020
14.10.2020

Jakelussa mainitut

Työryhmän asettaminen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman
valmistelun tueksi
Asettaminen ja tehtävä
Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tukea
ilmastolain (609/2015) 9 §:n mukaista keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelman valmistelua. Työryhmä voi asettaa työnsä tueksi valmisteluryhmiä,
jotka tuovat ehdotuksensa työryhmän käsiteltäviksi.

Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 15.10.2020 – 30.6.2021

Tausta ja tavoitteet
Ilmastolain 9 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa
keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Siihen sisältyy ne toimet,
joilla on tarkoitus saavuttaa ns. taakanjakosektorille asetetut
päästövähennystavoitteet. Suunnitelmassa esitetään päästökehitysarviot
(skenaariot) vähintään vuoteen 2035. Tässä yhteydessä otetaan huomioon sekä
nykyiset ja suunnitellut että uudet toimet päästöjen vähentämiseksi.
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon hyväksymästään keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta.
Ympäristöministeriö vastaa ilmastolain 15 §:n 1 momentin mukaisesti keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman kokoamisesta. Suunnitelman valmistelu
tapahtuu yhteistyössä muiden asian kannalta keskeisten ministeriöiden kanssa.
Muita ministeriöitä, asiantuntijalaitoksia ja sidosryhmiä kuullaan valmistelutyön
aikana.
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa valmistellaan aikataulullisesti
rinnakkain työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltavan ilmasto- ja
energiastrategian kanssa. Näissä valmisteluprosesseissa on tarkoitus käyttää
yhteneväistä tietopohjaa. Tämä tarkoittaa mm. saman perusskenaarion
hyödyntämistä valmistelutyön lähtökohtana.
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Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmistelun aikana varataan
yleisölle mahdollisuus esittää näkemyksensä ja ehdotuksensa suunnitelman
sisällöstä. Suunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunto Suomen
ilmastopaneelilta, keskeisiltä viranomaisilta sekä yhteisöiltä. Suunnitelman
valmistelun yhteydessä laaditaan siitä monipuolisesti toteutettu vaikutusten
arviointi, joka ottaa ympäristövaikutusten ohella huomioon taloudelliset ja
sosiaaliset vaikutukset.
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on tarkoitus valmistella siten,
että valtioneuvosto voi hyväksyä asiaa koskevan selonteon syksyllä 2021.

Työryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja
Ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristönsuojeluosasto, YM
Jäsenet ja varajäsenet
Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristönsuojeluosasto, YM
Varajäsen erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, ympäristönsuojeluosasto,
YM
Ympäristöneuvos Antti Irjala, rakennetun ympäristön osasto, YM
Varajäsen ympäristöneuvos Kaisa Mäkelä, rakennetun ympäristön osasto, YM
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, rakennetun ympäristön osasto, YM
Varajäsen lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, rakennetun ympäristön osasto, YM
Ylitarkastaja Bettina Lemström, energiaosasto, TEM
Varajäsen erityisasiantuntija Petri Hirvonen, energiaosasto, TEM
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, verkko-osasto, LVM
Varajäsen ylitarkastaja Noomi Saarinen, verkko-osasto, LVM
Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, ruokaosasto, MMM
Varajäsen neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen, luonnonvaraosasto, MMM
Erityisasiantuntija Ilari Valjus, budjettiosasto, VM
Johtava asiantuntija Jukka Uosukainen, VNK

Työryhmän sihteereinä toimivat erityisasiantuntijat Riikka Siljander ja Miia Berger
(YM). Pysyvänä asiantuntijana työryhmään kutsutaan Ilmastopaneelin edustaja
Jyri Seppälä.
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Kustannukset ja rahoitus
Työryhmä tekee työnsä virkatyönä.
Tarpeelliset kokouskulut maksetaan talousarviotililtä 35010101
(ympäristöministeriön toimintamenot).

Kansliapäällikkö

Juhani Damski

Ylijohtaja

Leena Ylä-Mononen

JAKELU
Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet, asiantuntijat sekä sihteerit.
TIEDOKSI
Ympäristöministeri, ministerin erityisavustaja
Ympäristöministeriön osastot ja yksiköt
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Valtioneuvoston kanslia
Ilmastopaneeli

