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Jakelussa mainitut   

 

 

  HANKKEEN ASETTAMINEN MAANKÄYTTÖSEKTORIN ILMASTOTOIMENPITEIDEN VALMIS-
TELEMISEEN JA OHJAAMISEEN JA SEURAAMISEEN 

 

Asettaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut hankkeen valmistelemaan, ohjaa-
maan ja seuraamaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden kokonaisuutta. 

 

Toimikausi  

26.2.2020 – 30.6.2023 

 

Tausta  

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma linjaa useita maakäyttösektorin ilmastotoi-
mia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen ja –varastojen vah-
vistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteisiin pyritään vaikuttavilla ja kustannustehok-
kailla toimenpiteillä sekä ohjauskeinoilla, joita ovat esimerkiksi kannustinjärjestelmät ja 
kompensaatiomenettelyt sekä vahvistamalla tietopohjaa ja tietoon perustuvan päätök-
sentekoa. Ilmastotoimenpiteillä edistetään myös maa- ja metsätalouden kokonaiskes-
tävyyttä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista muun muassa kehittämällä ilmasto-
riskien hallintaa.  

Hallitusohjelman mukainen maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuus rakentuu il-
mastokestävän metsätalouden, ilmastokestävän maatalouden sekä maankäytön muu-
tosten toimenpiteistä. Ilmastokestävässä maataloudessa kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan turvepeltojen viljelyyn ja hoitoon sekä maape-
rän kasvukunnon ja viljelyn monipuolistamisen liittyvillä toimenpiteillä. Ilmastokestä-
vässä metsätaloudessa toimia kohdennetaan erityisesti metsien kasvukyvyn ja tervey-
den edistämiseen sekä suometsien käytön ja hoidon kehittämiseen. Muita toimenpi-
teitä ovat muun muassa metsitysohjelman toimeenpano, metsäkadon ehkäisyä ja kos-
teikkojen hoitoa edistävät toimet.  

Maankäyttösektorin ilmastotoimia toteutetaan usealla toimialalla yhteistyössä hallituk-
sen 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 
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suunnitelmassa, Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022, il-
mastoruokaohjelma, peltorakenteen kehittämisohjelma, ravinnekiertoa ja peltojen ve-
sienhallintaa sekä pitkään hiiltä sitovien puutuotteiden edistämistä ohjelmat ja toimen-
piteet. 

 

 

Tavoite ja tehtävät 

Hankkeen tavoitteena on valmistella ja toimeenpanna maankäyttösektorin ilmastototoi-
menpiteitä, joilla vähennetään maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä, vahvis-
tetaan ja ylläpidetään hiilinieluja ja -varastoja ja edistetään Suomen ilmastotavoitteiden 
saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotoimia kos-
kevaa tietopohjaa, tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä seurata ja arvioida toimen-
piteiden vaikutuksia.   

Hankkeen toimeenpanoa tuetaan poikkileikkaavilla toimilla, joita ovat tutkimus-, kehit-
tämis- ja innovaatio-ohjelman sekä maankäyttösektorin tieto-ohjelman laatiminen ja 
toimeenpano. Lisäksi vahvistetaan viestintää, vuorovaikutusta sekä osaamista maan-
käyttösektorilla.  

 

Hankkeen tehtävänä on maa- ja metsätalousministeriön linjausten mukaisesti   

– tehdä ehdotuksia hallitusohjelman mukaisiksi maankäyttösektorin ilmastotoimen-
piteiden linjauksiksi,  

– huolehtia toimenpidekokonaisuuden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä val-
mistella ehdotuksia sen puitteissa rahoitettaviksi hankkeiksi,  

– sovittaa yhteen toimenpidekokonaisuutta siihen kytkeytyvien muiden strategioi-
den, ohjelmien ja hankkeiden kanssa,  

– edistää maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tutkimusta ja kehittämistä val-
mistelemalla tätä varten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma,  

– seurata ja raportoida hankkeen etenemisestä maa- ja metsätalousministeriölle, 
energia- ja ilmastopoliittiselle ministerityöryhmälle, toimenpidekokonaisuuden 
seurantaryhmälle sekä osana hallitusohjelman seurantaa,  

– edistää viestintää, vuorovaikutusta ja sidosryhmäyhteistyötä sekä olla yhtey-
dessä maankäyttösektorin ilmastoimenpiteiden kannalta keskeisiin tahoihin. 

 

Organisointi  

Hankkeelle asetetaan projektiryhmä, joka toimii hankkeen valmisteluelimenä. 

 
Projektiryhmän puheenjohtajana toimii metsäneuvos Heikki Granholm ja sihteereinä 
tehtäviin nimitettävät johtava asiantuntija ja erityisasiantuntijat.  

Projektiryhmän jäsenet vastuualueineen: 

Neuvotteleva virkamies Hanna Mattila 

– ilmastokestävä maatalous 

– yhteensovittaminen ministeriön maatalous- ja maaseudun kehittämishankkeiden 
kanssa  

Neuvotteleva virkamies Satu Rantala 
– ilmastokestävän metsätalous  
– yhteensovittaminen ministeriön muiden metsätaloushankkeiden kanssa 

Neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen 
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– maankäytön muutokset ja kosteikot 

– yhteensovittaminen ministeriön muiden maankäytönmuutoksiin ja kosteikkoihin 
liittyvien hankkeiden kanssa 

Neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen 

– ilmastonmuutokseen sopeutuminen  

– yhteensovittaminen Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 
kanssa  

Vesihallintoneuvos Minna Hanski 

– maankäyttösektorin tieto-ohjelma 

– yhteensovittaminen ministeriön muiden tiedonhallintahankkeiden kanssa 

Neuvotteleva virkamies Elina Nikkola 
– maankäyttösektorin tutkimus- ja kehittämisohjelma 
– yhteensovittaminen ministeriön muun tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa  

Maa- ja metsätalousministeriön asianomaiset yksiköt nimeävät projektiryhmän eri vas-
tuualueille tarvittavat asiantuntijat. Peltorakenteen kehittämisohjelmaa koordinoitava 
projektipäällikkö osallistuu projektiryhmän työhön. Projektiryhmä voi kutsua tai kuulla 
muita asiantuntijoita sekä perustaa valmisteluhankkeita. 

Projektiryhmän ja sen asiantuntijoiden tehtävänä on huolehtia hankkeiden käytännön 
valmistelusta ja toimeenpanosta, yhteensovittamisesta sekä hakumenettelyistä ja 
muusta hankehallinnosta edellä nimetyillä vastuualueilla. 

Projektiryhmän sihteerinä toimiva johtava asiantuntija huolehtii vuorovaikutuksesta ja 
yhteensovittamisesta sekä vastaa hankkeen viestinnästä yhteistyössä ministeriön vies-
tintäyksikön kanssa. 

Hankkeelle asetetaan eri päätöksellä seurantaryhmä, jossa käsiteltävät asiat valmistel-
laan projektiryhmässä. 

 

Kustannukset ja rahoitus 
 

Projektiryhmän ja -sihteeristön työ tehdään virkatyönä ilman eri palkkiota. Hankkeen 
ryhmien menot maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.01.01 työryhmille ja neu-
vottelukunnille varatuista määrärahoista. 
 

 

Kansliapäällikkö   Jaana Husu-Kallio  

 Osastopäällikkö   Marja Kokkonen  

 

JAKELU  Projektiryhmään nimetyt henkilöt 

 

TIEDOKSI Maa- ja metsätalousministeriön osastot ja toimialat 
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