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Fossiilittoman liikenteen tiekartta, Valtiosihteerien ohjausryhmän kokous 16.8.2021 (Skype) 
 
Läsnä 
VSI Pilvi Torsti LVM (pj) 
VSI Maria-Kaisa Aula VM  
VSI Jukka Ihanus TEM 
VSI Terhi Lehtonen YM 
 
yp Päivi Antikainen LVM, tn Pekka Grönlund TEM, yp Outi Honkatukia YM, eav Johanna Juselius 
LVM, bn Kati Jussila VM, ln Saara Jääskeläinen LVM, nv Tuuli Ojala LVM, tn Timo Ritonummi TEM, 
yp Sanna Ruuskanen LVM, eav Teppo Säkkinen TEM 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
VSI Torsti avasi yhteensovittamis- ja koordinaatiotarkoituksessa toimivan ryhmän neljännen 
kokouksen. Kokouksessa päivitettäisiin tiekartan toimeenpanon tilanne.  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.6.2021) pöytäkirja.  
 

2. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennusteen päivitys ja tieliikenteen toiseen 
vaiheen selvitykset, tilannekatsaus 
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen kertoi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
perusennusteen päivityksen alustavista tuloksista. Ennuste on päivitetty vastaamaan 
tuoreimpia väestönkasvu- ja BKT-ennusteita sekä sähköautojen määrän aiemmin arvioitua 
nopeampaa ennustettua kasvua. Päivitettyä perusennustetta tullaan käyttämään tiekartan 
toimien jatkovalmistelun tukena. 
 
Jääskeläinen kertoi kolmen tiekartan toiseen vaiheeseen kuuluvan selvityksen alustavista 
havainnoista: liikenteen palveluistumisen, etätyön sekä yhdistettyjen kuljetusten vaikutuksia 
selvitettävien hankkeiden raportit viimeistellään elokuussa. Joihinkin ohjausryhmän 
kysymyksiin selvitysten sisällöstä palattavan tarkemmin sähköpostitse. Jääskeläinen totesi 
myös, että TEM johdolla valmisteltava biopolttoaineen jakeluvelvoitteen nostoa koskeva 
selvitys valmistuisi myöhemmin syksyllä. 
 

3. EU:n Fit for 55 liikenteen ilmastoaloitteet 
Yksikön päällikkö Päivi Antikainen esitteli Euroopan komission 14.7. antaman Fit for 55 -
lainsäädäntöpakettiesityksen tieliikennettä koskevien aloitteiden - CO2-raja-arvojen 
kiristäminen, jakeluinfra-asetus sekä tieliikenteen päästökauppa - keskeisen sisällön. Lisäksi 
useat muut paketin esitykset koskevat myös tieliikennettä. Paketin ennakoitujen vaikutusten 
arviointi tieliikenteen päästöihin on käynnissä. 
 
Neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala esitteli koosteen EU-rahoitusmahdollisuuksista 
fossiilittoman liikenteen edistämisessä sekä päivittyvän vertailun verrokkimaiden fossiilitonta 
liikennettä edistävistä toimista. 
 

4. Tiekartan ensimmäisen vaiheen tuet ja kannustimet  
Yksikön päällikkö Päivi Antikainen antoi tilannekatsauksen tiekartan ensimmäisen vaiheen 
budjettivaikutteisten toimien valmistelutilanteeseen. Käytiin lyhyt keskustelu valmisteluun 
liittyen. 
 

 Pöytäkirja  

   

VEO / VIY   

 18.8.2021  
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5. Tiedoksi: tiedesparraus  
Saara Jääskeläinen kertoi tiedeneuvontahanke Sofin arvioineen tiekartan kokonaisuutta ja 
esittäneen suosituksia vaikutusarviointien vahvistamiseksi tulevassa työssä.  
 

6. Kokouksen päätös 
VSI Torsti päätti kokouksen. 


