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Seurantaryhmän 1. kokouksen pöytäkirja
Aika

5.6.2020 klo 14-16

Paikka

Skype-kokous

Läsnä

1

Seurantaryhmän jäsenet
Hanna Aho
Tomi Alakoski
Antti Asikainen
Ari Eini
Heikki Granholm (pääsiht.)
Leena Gunnar
Riikka Heikkilä
Petri Hirvonen
Jyri Inha
Matti Kahra (kohdat 1–4a)
Minna-Mari Kaila (kohdat 1–5)
Anssi Kainulainen
Hanna Kortemaa
Bettina Lemström
Jari Liski
Pentti Lähteenoja
Jarmo Muurman
Matti Mäkelä
Mats Nylund
Tuula Packalen (vpj.)
Sari Peltonen
Johanna Pohjola
Tapio Pouta
Miira Riipinen (kohdat 1–4a)
Reetta Sorsa (siht.)
Anna Vainikainen (kohdat 1–4a)

Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen 4H liitto
Luonnonvarakeskus
Suomen Metsäkeskus
Maa- ja metsätalousministeriö
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Suomen 4H liitto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Elinkeinoelämän keskusliitto
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
Ruokavirasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ilmatieteen laitos
Maa- ja metsätalousministeriö
Ympäristöministeriö
Metsäteollisuus ry
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Maa- ja metsätalousministeriö
Proagria keskusten liitto
Suomen ympäristökeskus
Metsähallitus
Kuntaliitto
Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketeollisuus ry

Muut kokouksen osallistujat
Johanna Kohl
Päivi Kari

Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö

Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Tuula Packalen avasi kokouksen klo 14. Packalen toivotti osallistujat lämpimästi tervetulleiksi ja kiitti kokouksen valmisteluun osallistuneita viranhaltijoita. Packalen
samalla pahoitteli, että seurantaryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-kallio oli estynyt
osallistumaan.
Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä ja taustaorganisaationsa sekä kertoivat odotuksistaan
maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuutta ja seurantaryhmän toimintaa kohtaan.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Maa- ja metsätalousministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

PL 30
00023 Valtioneuvosto

Hallituskatu 3 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

kirjaamo@mmm.fi

2 (3)
Sovittiin kokouksen työskentelytavoista. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, varajäsenet ovat tervetulleita kokouksiin.
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Esityslistan hyväksyminen
Varapuheenjohtaja Packalen esitteli esityslistan ja se hyväksyttiin muutoksitta.

3

Seurantaryhmän tehtävät ja toiminta
Pääsihteeri Granholm alusti seurantaryhmän toiminnasta ja tavoitteista. Tämän jälkeen keskusteltiin
seurantaryhmän toimintatavoista tarkemmin.
Sovittiin, että seuraavan kokouksen asialistalle otetaan ilmastotiekartat, joita seurantaryhmän jäsenet
tarjoutuivat esittelemään omilta sektoreiltaan. Lisäksi asialistalle otetaan katsaus T&K&I-ohjelman
etenemisestä.
Seurantaryhmän jäsenet toivoivat myös katsausta ajankohtaisiin asioihin, kuten CAP-ohjelmakauden
valmistelutilanteeseen, elokuun budjettiriiheen, elvytystoimien vaikutuksiin sekä maankäyttösektorin
päästöihin/nieluihin ja hallituksen ilmastotavoitteisiin. Seurantaryhmä piti myös tärkeänä, että heille
muodostuu hyvä kokonaiskuva toimenpidekokonaisuuden etenemisestä ja mahdollisuus osallistua
toimenpidekokonaisuuden valmisteluun aktiivisesti myös muiden tapahtumien ja työpajojen muodossa.
Sovittiin, että seurantaryhmä kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa. Seuraava kokous järjestetään
syys-lokakuussa kansliapäällikön kalenteriin sovittaen. Toimenpidekokonaisuuden valmistelussa pyritään vuorovaikutteisuuteen.
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Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tausta, tavoitteet ja valmistelutilanne
a. Yleisesittely
Pääsihteeri Granholm esitteli ilmastotoimenpidekokonaisuuden, sen tavoitteet ja valmistelutilanteen.
Keskusteltiin hankkeelle asetetuista tavoitteista, kasvihuonekaasuinventaarion kehittämisestä, toimenpidekokonaisuuden alla käynnistettävistä hankkeista sekä valmistelun avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta.
Seurantaryhmä piti toimenpidekokonaisuuden tavoitteita hyvinä ja kannatettavina. Jatkossa huomiota
tulee kiinnittää avoimuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja seurantaryhmän rooliin kokonaisuuden eteenpäin viemisessä.
b. Viestintä
Viestintäasiantuntija Päivi Kari esitteli toimenpidekokonaisuuden viestinnästä tehtyjä alustavia suunnitelmia ja toivotti seurantaryhmän jäsenet tervetulleiksi toimenpidekokonaisuuden kick-off webinaariin (11.6.2020).
Toimenpidekokonaisuuden viestintään liittyviä ideoita ja toiveita voi jatkossa lähettää Päivi Karille ja
Reetta Sorsalle.
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Tilannekatsaukset osa-alueittain
a. T&K&I-ohjelman valmisteluprosessi
Tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl esitteli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman (TKI)
valmistelua, joka on polkaistu hiljattain käyntiin. Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan
tietotarpeita avoimesti ja vuorovaikutteisesti tutkijayhteisöjen ja muiden sidosryhmien ja toimijoiden
kanssa.
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Alustuksen jälkeen keskusteltiin maankäytön tutkimustietotarpeista sekä hankerahoitussynergioista
mm. strategisen tutkimusneuvoston työhön. Todettiin, että tietoa tuottavien hankkeiden yhteen koonti
on tärkeää TKI-agendan laatimisessa.
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Muut asiat
Ei muita esitettyjä asioita.
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Kokouksen lopetus
Varapuheenjohtaja Packalen kiitti kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja toivotti hyvää kesää ja hiilensitomisaikaa kaikille. Kokous päättyi klo 16.08.

Liitteet

-

Jakelu

Seurantaryhmän jäsenet ja varajäsenet

Tiedoksi

Johanna Kohl ja Päivi Kari

