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Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä 

Aika Maanantai 10.12.2018 klo 09.00–10.30 
 
Paikka Trafi 
 
Läsnä Juhapekka Ristola, LVM (puheenjohtaja asialistan kohtaan 4 saakka) 

Susanna Niinivaara (asialistan kohtaan 4 saakka) 
 Magnus Cederlöf, YM 

Petteri Katajisto, YM (asialistan kohtaan 4 saakka) 
Ilari Valjus, VM 
Sini Puntanen, HSL 
Karri Salminen, ITS Finland 
Marko Forsblom, ITS Finland 
Heikki Liimatainen, TTY 
Timo Ritonummi, TEM 
Asta Tuominen, Liikennevirasto 
Matti Oksanen, Gasum 
Johanna Särkijärvi, LVM (puheenjohtaja asialistan kohdasta 5 alkaen) 
Saara Jääskeläinen, LVM (asialistan kohdasta 5 alkaen) 
Katja Lohko-Soner, Trafi (sihteeri) 
 

  
  
 
Asialista 
 
1. Kokouksen avaus 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
3. Asialistan hyväksyminen 

 
Päätettiin lisätä asialistalle loppuraportin läpikäynti ja käsitellä loppuraportin julkistusta koskevat 
asiat heti kokouksen alussa.  
 

4. Loppuraportin julkistus ja vastuutahot 
 

Käytiin läpi tiedotustilaisuuden kulku. Tilaisuus striimataan. Sovittiin, että jokainen tilaisuudessa 
paikalla oleva työryhmän jäsen vastaa oman erikoisalansa kysymyksiin. Sovittiin, että laaditaan 
alustava lista yleisimmin kysytyistä kysymyksistä (Q&A) ja täydennetään sitä julkaisupäivänä 
esille tulleilla kysymyksillä. Viedään Q&A hankeikkunaan julkaisun jälkeisellä viikolla. 

 
5. Loppuraportti 
 

Sihteeristö ehdotti lyhyttä tekstilisäystä raporttiin. Hyväksyttiin muutettuna. Keskusteltiin raportin 
nimen osuvuudesta. Todettiin, että kyseessä on työryhmän ehdotus toimenpideohjelmaksi ja nimi 
kuvastaa sitä, että kaikkia osioita tarvitaan. Päästövähennyksiin ei päästä toteuttamalla vain jokin 

 Muistio  

   

   

Särkijärvi, Lohko-Soner 10.12.2018  
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osio. Keskusteltiin myös siitä, että toimien ottaminen käyttöön on tärkeää jo vuoden 2030 tavoit-
teiden saavuttamisen kannalta, ei ainoastaan vuoden 2045 tavoitteiden kannalta.  
 
Tarkennettiin loppuraportin kuvaa, jossa on toimenpiteiden suuntaa antava aikataulutus. Lisättiin 
huomautus, että erilaiset tukitoimenpiteet on esitetty määräaikaisina, mutta muut edistämistoimet 
voivat jatkua vielä tukitoimien päättymisen jälkeen. 
 
Keskusteltiin toimien hyväksyttävyydestä. Todettiin, että työn aikana on tarkasteltu ehdotetun toi-
menpideohjelman hyväksyttävyyttä kokonaisuutena. Kyseessä on asiantuntijanäkemys. 

 
6. Taustamuistiot 

 
Sovittiin, että työn aikana tuotettuja taustamuistioita voi kommentoida vielä tiistaina 11.12. Taus-
tamuistiot viedään valtioneuvoston hankeikkunaan keskiviikkona 12.12. Muistiot edustavat niiden 
kirjoittajien näkemyksiä, eivät laajemmin työryhmän näkemyksiä.  
 

7. Jatkotoimenpiteet 
 

Todettiin, että loppuraportti toimii päätöksenteon tietopohjana. Tulevaisuudessa olisi hyvä laajen-
taa ja syventää aihepiirin tieto- ja osaamispohjaa sekä kehittää arviointia, seurantaa ja mittaroin-
tia.  

 
8. Muut asiat 

 
Käytiin läpi raportin esittelyaineisto. 
 
Sovittiin, että toimitetaan työryhmälle vielä seuraavat aineistot: ppt-esitys raportista, taittoversio 
raportista, yhteenveto marraskuun keskustelutilaisuudesta, VTT:n laskelmat sekä excel-tauluk-
kona että ppt-esityksenä, kokouskutsusta jäänyt taustamuistio automaatiosta palveluistuvassa 
liikennejärjestelmässä sekä linkki Q&A-tiedostoon sähköisessä työskentelytilassa.   

 
9. Kokouksen päättäminen   

 
Kokous päättyi 10.32.  

 
 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet 
 
  


