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Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden seurantaryhmän asettaminen

Asettaminen
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden
seurantaryhmän.
Toimikausi
Seurantaryhmän toimikausi on 1.6.2020 – 31.12.2023.
Tausta
Sanna Marinin hallitusohjelma linjaa useita maakäyttösektorin ilmastotoimia Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen ja –
varastojen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteisiin pyritään vaikuttavilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä sekä ohjauskeinoilla, joita ovat esimerkiksi kannustinjärjestelmät ja
kompensaatiomenettelyt, sekä vahvistamalla tietopohjaa ja tietoon perustuvan päätöksentekoa.
Ilmastotoimenpiteillä edistetään myös maa- ja metsätalouden kokonaiskestävyyttä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista muun muassa kehittämällä ilmastoriskien hallintaa.
Hallitusohjelman mukainen maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuus rakentuu ilmastokestävän
metsätalouden, ilmastokestävän maatalouden sekä maankäytön muutosten toimenpiteistä. Ilmastokestävässä maataloudessa kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan turvepeltojen viljelyyn ja hoitoon sekä maaperän kasvukuntoon ja viljelyn monipuolistamiseen liittyvillä
toimenpiteillä. Ilmastokestävässä metsätaloudessa toimia kohdennetaan erityisesti metsien kasvukyvyn ja terveyden sekä suometsien käytön ja hoidon edistämiseen. Muita toimenpiteitä ovat muun
muassa metsitysohjelman toimeenpano sekä metsäkadon ehkäisyä ja kosteikkojen hoitoa edistävät
toimet.
Maankäyttösektorin ilmastotoimia toteutetaan usealla toimialalla yhteistyössä hallituksen muiden
strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Keskeisiä ovat Kansallinen metsästrategia 2025,
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
(CAP) toimenpiteet tulevassa CAP:n strategisessa suunnitelmassa, Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022, ilmastoruokaohjelma, peltorakenteen kehittämisohjelma
sekä ravinnekiertoa ja peltojen vesienhallintaa ja pitkään hiiltä sitovien puutuotteiden edistämistä
tukevat ohjelmat ja toimenpiteet.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa hankkeen valmistelemaan, ohjaamaan ja seuraamaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden kokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja toimeenpanna maankäyttösektorin ilmastototoimenpiteitä, joilla vähennetään maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä, vahvistetaan ja ylläpidetään hiilinieluja ja -varastoja ja edistetään Suomen
ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotoimia
koskevaa tietopohjaa, tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä seurata ja arvioida toimenpiteiden
vaikutuksia.
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Tavoite ja tehtävät
Seurantaryhmän tehtävänä on


edistää ja seurata maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden vaikuttavuutta ja vaikutusten
arviointia,



edistää vuorovaikutusta keskeisten maankäyttösektorin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa,



varmistaa toimenpidekokonaisuuden yhteydet siihen kytkeytyviin muihin strategioihin, ohjelmiin
ja hankkeisiin,



tunnistaa tutkimus- ja kehittämistarpeita sekä tietoaukkoja ja tehdä ehdotuksia tutkimus ja
kehittämistoimenpiteiden sekä tiedonhankinnan edistämiseksi, ja



edistää viestintää ja tietämystä maankäyttösektorin merkityksestä ilmastopolitiikassa.

Organisointi
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.
Jäsenet
osastopäällikkö Tuula Packalen, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja
osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, tieto- ja tutkimusyksikkö, maa- ja metsätalousministeriö
ylitarkastaja Bettina Lemström, työ- ja elinkeinoministeriö
 varajäsen erityisasiantuntija Petri Hirvonen, työ- ja elinkeinoministeriö
lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö
ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö
 varajäsen neuvotteleva virkamies Paula Perälä, ympäristöministeriö
tutkimusprofessori Jari Liski, Ilmatieteen laitos
 varajäsen dosentti Liisa Kulmala, Ilmatieteen laitos
tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus
 varajäsen ohjelmajohtaja Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus
ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus
 varajäsen erikoistutkija Johanna Pohjola, Suomen ympäristökeskus
ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 varajäsen johtaja Timo Jokelainen, Lapin ELY-keskus
kehitysjohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus
 varajäsen kehityspäällikkö Johanna Leinonen, Metsähallitus
osastonjohtaja Hanna Kortemaa, Ruokavirasto
 varajäsen osastonjohtaja Jukka Pekonniemi, Ruokavirasto
johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus
 varajäsen metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus
johtava asiantuntija Matti Kahra, Elinkeinoelämän keskusliitto
 varajäsen johtava asiantuntija Kati Ruohomäki, Elinkeinoelämän keskusliitto
johtaja Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuus ry
 varajäsen johtava asiantuntija Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuus ry
ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto
 varajäsen asiantuntija Pauliina Jalonen, Kuntaliitto
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energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
 varajäsen ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
kotimaan metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry
 varajäsen metsäasiantuntija Anu Islander, Metsäteollisuus ry
toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, ProAgria keskusten liitto
 varajäsen johtava asiantuntija Sari Peltonen, ProAgria keskusten liitto
puheenjohtaja Mats Nylund, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
 varajäsen asiamies Annika Öhberg, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen Luonnonsuojeluliitto
 varajäsen erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen Luonnonsuojeluliitto
toimitusjohtaja Tomi Alakoski, Suomen 4H liitto
 varajäsen kenttäpäällikkö Riikka Heikkilä, Suomen 4H liitto
Seurantaryhmän pääsihteerinä toimii metsäneuvos Heikki Granholm ja sihteerinä johtava asiantuntija Reetta Sorsa.
Seurantaryhmän pysyvänä asiantuntijana toimii tutkimusprofessori Kristiina Regina Luonnonvarakeskuksesta. Seurantaryhmä voi tarpeen mukaan kutsua tai kuulla asiantuntijoita, perustaa
valmisteluhankkeita, järjestää seminaareja sekä tehdä tehtäviinsä liittyviä raportteja ja ehdotuksia.
Kustannukset ja rahoitus
Seurantaryhmä tekee työnsä virkatyönä ilman eri palkkiota. Hankkeen ryhmien menot maksetaan
valtion talousarvion momentilta 30.01.01.
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Seurantaryhmään nimetyt henkilöt

Tiedoksi

Maa- ja metsätalousministeriön osastot ja toimialat
Valtiovarainministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Ilmatieteen laitos
Luonnonvarakeskus
Metsähallitus
Ruokavirasto
Suomen metsäkeskus
Suomen ympäristökeskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Elintarviketeollisuusliitto ry
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Metsäteollisuus ry
Kuntaliitto
Proagria Keskusten liitto
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen 4H-liitto ry.

