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Fossiilittoman liikenteen tiekartta, Valtiosihteerien ohjausryhmän kokous 15.6.2021 (Skype) 
 
Läsnä 
VSI Pilvi Torsti LVM (pj) 
VSI Maria-Kaisa Aula VM  
VSI Jukka Ihanus TEM 
VSI Terhi Lehtonen YM 
 
yp Päivi Antikainen LVM, yp Outi Honkatukia YM, eav Johanna Juselius LVM, bn Kati Jussila VM, ln 
Saara Jääskeläinen LVM, nv Tuuli Ojala LVM, tn Timo Ritonummi TEM, jat Niko-Matti Ronikonmäki 
LVM, yp Sanna Ruuskanen LVM, nv Markus Teräväinen VM, eat Tuire Valkonen LVM 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
VSI Torsti avasi yhteensovittamis- ja koordinaatiotarkoituksessa toimivan ryhmän kolmannen 
kokouksen ja toivotti VSI Ihanuksen tervetulleeksi uutena jäsenenä ryhmään.  
 
Kokouksessa päivitettäisiin 6.5. fossiilittoman liikenteen tiekartasta annetun valtioneuvoston 
periaatepäätöksen toimeenpanon tilanne. 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (7.4.2021) pöytäkirja.  
 

2. Tiekartan ensimmäisen vaiheen tuet ja kannustimet, tilannekatsaus  
Yksikön päällikkö Päivi Antikainen antoi tilannekatsauksen tiekartan ensimmäisen vaiheen 
budjettivaikutteisten toimien ja muiden ensimmäisen vaiheen toimien valmistelutilanteeseen. 
Käytiin keskustelu valmisteluun liittyen. 
 

3. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennusteen päivitys, tilannekatsaus 
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen kertoi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
perusennustetta päivitettävän parhaillaan vastaamaan tuoreimpia väestönkasvu- ja BKT-
ennusteita. Perusennusteen päivitys valmistuu kesän aikana ja on käytettävissä tiekartan 
toimien jatkovalmistelun tukena. 
 

4. Tiekartan toisen vaiheen selvitykset, tilannekatsaus 
Erityisasiantuntija Tuire Valkonen kertoi LVM:n johdolla olevan käynnissä kolme tiekartan 
toiseen vaiheeseen kuuluvaa selvitystä: liikenteen palveluistumisen, etätyön sekä yhdistettyjen 
kuljetusten vaikutuksia selvitetään hankkeissa, joissa tarkastellaan vaikutuksia 
kasvihuonekaasupäästöihin sekä esitetään mahdollisia keinoja toimien edistämiseksi. 
Teollisuusneuvos Timo Ritonummi kertoi työ- ja elinkeinoministeriön edistävän biopolttoaineen 
jakeluvelvoitteen nostoa koskevaa selvitystä. 
 

5. Katsaus EU:n Fit for 55 liikenteen ilmastoaloitteisiin 
Euroopan komission odotetaan antavan 14.7. laajan lainsäädäntöpakettiesityksen EU:n 
vähintään 55 %:n kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteeseen vastaamiseksi. Päivi 
Antikainen kertasi, että liikenteen osalta on odotettavissa useita ehdotuksia: uusien henkilö- ja 
pakettiautojen CO2-raja-arvoasetuksen päivitys, vaihtoehtoisten käyttövoimien 
jakeluinfradirektiivin päivitys sekä mahdollinen tieliikenteen päästökauppa. Käytiin lyhyt 
keskustelu aloitteista. 
 

6. Päästökauppatyöryhmän työn tilannekatsaus 

 Pöytäkirja  
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Yksikön päällikkö Sanna Ruuskanen kertoi työryhmän arvioivan mahdollisen tieliikenteen 
päästökaupan vaikutuksia ja toimeenpanon kysymyksiä päätöksenteon tietopohjan 
vahvistamiseksi. Työryhmän työtä jatketaan kesän aikana ja muistio valmistuu myöhemmin 
syksyllä. 
 

7. Liikenteen verotyöryhmän raportti ja muut muissa yhteyksissä päätettävät toimet 
Neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen kertoi vähäpäästöisillää ajoneuvoilla sekä 
joukkoliikenteellä ja pyörällä tehtävien työmatkojen työsuhde-etujen kehittämisestä ja kertasi 
liikenteen verotyöryhmän raportin keskeiset ehdotukset. Lisäksi hän esitteli 
kilometriverotuksen selvittämiseksi tehdyn työn ja kertoi hallitusohjelman mukaisen, 
ruuhkamaksujen mahdollistavan lainsäädännön valmistelutyön suunnitellusta etenemisestä. 
 
Teollisuusneuvos Timo Ritonummi esitteli ilmasto- ja energiastrategian valmistelun tilanteen ja 
totesi sitä valmisteltavan rinnakkain keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa. 
Yksikön päällikkö Outi Honkatukia totesi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman olevan 
tiiviissä valmisteluvaiheessa. 

 
8. Syksyn aikatauluja 

VSI Torsti kertasi syksyn valmisteluprosessien aikatauluja. Keskusteltiin seuraavan 
ohjausryhmäkokouksen ajankohdasta kesälomakauden jälkeen. LVM kutsuu kokouksen 
koolle. 
 

9. Muita asioita 
Erityisasiantuntija Tuire Valkonen kertoi asiantuntijoiden antaneen rakentavia kommentteja 
tiekartan toimista ja vaikutusten arvioinneista Suomen Akatemian SOFI-arviointihankkeen 
puitteissa.  
 

10. Kokouksen päätös 
VSI Torsti päätti kokouksen. 


