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Jakelun mukaan

Valmisteluryhmä kansallisen ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelman 2030 valmistelemiseksi
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut valmisteluryhmän kansallisen
ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman valmistelua varten.

Toimikausi
Valmisteluryhmän toimikausi on 5.10.2021 – 31.12.2022.
Tausta
Maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmistellaan seuraava kansallinen ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelma vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelma valmistellaan nykyisen
sopeutumissuunnitelman toimeenpanon kokemusten pohjalta, sekä kansallisen ilmastolain ja EUvelvoitteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutokseen sopeutumista on edistetty Suomessa järjestelmällisesti yli 15 vuoden ajan.
Suomi julkaisi ensimmäisenä EU-maana kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian
vuonna 2005. Nykyinen kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 hyväksyttiin
valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2014, ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2022
lopussa. Ilmastolain 609/2015 mukaan kansallinen sopeutumissuunnitelma on osa ilmastopolitiikan
suunnittelujärjestelmää. Myös eurooppalainen ilmastolaki (EU) 2021/1119 edellyttää jäsenvaltioiden
hyväksyvän kattavia kansallisia sopeutumissuunnitelmia.
Vuoteen 2030 ulottuvassa suunnitelmassa asetetaan sopeutumistavoitteet ja niihin liittyvät
politiikkatoimet. Suunnitelma sisältää riski- ja haavoittuvuustarkastelun, sopeutumisen
hallinnonalakohtaisia, sekä tarpeen mukaan hallinnonalojen rajat ylittäviä ja alueellisia sopeutumisen
tarkasteluja. Suunnitelmalle pyritään kehittämään myös seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan
toimenpiteiden edistymistä ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttavuutta. Suunnitelmassa
huomioidaan johdonmukaisuus muiden ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävien strategioiden,
suunnitelmien ja säädösten kanssa.
Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä keskeisten hallinnonalojen ja vuoropuhelussa sidosryhmien
kanssa. Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä (VN/4663/2020-MMM-1)
osallistuu myös suunnitelman laatimiseen.
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Valmisteluryhmän tavoite ja tehtävät
Valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen maa- ja metsätalousministeriölle ilmastolain mukaisesta
kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoden 2022 loppuun mennessä.
Suunnitelma annetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle.
Valmisteluryhmän tehtävänä on:
•

huolehtia, että suunnitelman valmistelu noudattaa lainsäädännön vaatimuksia,

•

valmistella ehdotus hyödyntäen olemassa olevia aineistoja (mm. ministeriöiden omat
sopeutumissuunnitelmat ja –ohjelmat, arviot), ajantasaista tieteellistä tietoa sekä valmistelun
aikana syntyviä aineistoja,

•

varmistaa, että valmistelussa hyödynnetään laaja-alaisesti ministeriöiden ja alaisen
hallinnon asiantuntemusta,

•

koordinoida tarvittaessa hallinnonalakohtaisia ja hallinnonalojen rajat ylittäviä ja alueellisia
tarkasteluja,

•

huolehtia valmistelun aikaisesta vuorovaikutuksesta ja viestinnästä,

•

varmistaa, että suunnitelmassa määritellään sopeutumisen tavoitteet ja mitattavat tulokset
sekä se, että suunnitelma on johdonmukainen siihen kytkeytyvien muiden strategioiden,
suunnitelmien, säädösten ja hankkeiden kanssa,

•

ohjata suunnitelman vaikutusten arviointia,

•

raportoida työn edistymisestä maa- ja metsätalousministeriölle, ja

•

vastata muista valmistelun aikana mahdollisesti esiin tulevista tehtävistä.

Valmisteluryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja: Neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen, maa- ja metsätalousministeriö
Varapuheenjohtaja: Erityisasiantuntija Jaakko Nippala, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet ja varajäsenet
Kehityspolitiikan neuvonantaja Saana Ahonen, ulkoministeriö
Kehityspolitiikan neuvonantaja Outi Myatt-Hirvonen, ulkoministeriö (varajäsen)
Kehittämisjohtaja Harri Martikainen, sisäministeriö
Asiantuntija Anni Kurunsaari, sisäministeriö (varajäsen)
Erityisasiantuntija Sami Heikkilä, puolustusministeriö
Ympäristöneuvos Sara Kajander, puolustusministeriö (varajäsen)
Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö
Budjettineuvos Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö (varajäsen)
Erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, maa- ja metsätalousministeriö
Johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne, maa- ja metsätalousministeriö
Projektikoordinaattori Matti Vaittinen, maa- ja metsätalousministeriö (varajäsen)
Neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, liikenne- ja viestintäministeriö
Ylitarkastaja Noomi Saarinen, liikenne- ja viestintäministeriö (varajäsen)
Neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti, työ- ja elinkeinoministeriö
Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (varajäsen)
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Lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö
Erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Samuli Alppi, ympäristöministeriö (varajäsen)
Sihteerit
Erityisasiantuntija Karoliina Pilli-Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö
Valmisteluryhmä kutsuu muut sihteerit työn käynnistymisen jälkeen.
Valmisteluryhmä voi tarpeen mukaan kutsua tai kuulla asiantuntijoita, perustaa
valmisteluhankkeita, järjestää seminaareja sekä tehdä tehtäviinsä liittyviä raportteja ja
ehdotuksia.
Kustannukset ja rahoitus
Valmisteluryhmä tekee työnsä virkatyönä. Tarvittavat valmisteluryhmän kulut maksetaan
valtion talousarvion momentilta 30.01.01 (maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot).

Kansliapäällikkö

Jaana Husu-Kallio

Luonnonvaraneuvos

Heikki Granholm

Jakelu

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriön RO, LVO, Tieto- ja tutkimustoimiala
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö

Tiedoksi

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet, sihteerit

