
1 (2)

Asettamispäätös

1.2.2023 VN/1834/2023
VN/1834/2023-MMM-8

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet
Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30 Hallituskatu 3 A 0295 16001 kirjaamo.mmm@gov.fi
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001

 

 

 

 

 
Jakelussa mainitut

 

Työryhmän asettaminen maankäyttösektorin selvitys- 
ja valmistelutyöhön

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan 
maankäyttösektorin nettonieluja vahvistavien toimien selvitys- ja valmistelutyötä. 

Toimikausi Työryhmän toimikausi on 1.2.–20.6.2023.

Tausta, tavoitteet ja tehtävät

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä päätti kokouksessa 18.1.2023, että maa- ja metsäta-
lousministeriö asettaa ministeriön johdolla toimivan työryhmän selvittämään ja valmistelemaan toi-
mia maankäyttösektorin nettonielujen vahvistamiseksi. 

Työryhmän tavoitteena on tehdä esityksiä, joiden avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia saavut-
taa kauden 2021–2025 maankäyttösektoria koskeva EU-velvoite; laatia suunnitelma velvoitteen täyt-
tämisestä, sen vaihtoehdoista ja kustannusarvioista; sekä varmistaa ilmastolain mukaisesti nielujen 
kasvu ja kansallisen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen edellytykset. 

Poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on selvittää, arvioida ja valmistella toimia maankäyttösek-
torin hiilinielun vahvistamiseksi ja maaperäpäästöjen vähentämiseksi. Työryhmä selvittää myös uu-
sien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa ja niiden vaatimia sääntelymuutoksia. Työryhmä ar-
vioi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ajantasaisuutta ja uusien toimien tarvetta. Työryhmä-
työn alustavat tulokset ovat käytettävissä kevään 2023 hallitusneuvotteluissa.

Työryhmä raportoi työstään maa- ja metsätalousministeriölle.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmän puheenjohtajana toimii luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousminis-
teriöstä.

Jäsenet ja varajäsenet:

jäsen neuvotteleva virkamies Jaakko Nippala, maa- ja metsätalousministeriö

jäsen johtava asiantuntija Reetta Sorsa, maa- ja metsätalousministeriö

jäsen metsäneuvos Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö

jäsen erityisasiantuntija Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö
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jäsen ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö

jäsen neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski, ympäristöministeriö

varajäsen erityisasiantuntija Hanna Mattila, ympäristöministeriö

jäsen johtava asiantuntija Bettina Lemström, työ- ja elinkeinoministeriö

varajäsen erityisasiantuntija Petri Hirvonen, työ- ja elinkeinoministeriö

jäsen finanssineuvos Ilari Valjus, valtiovarainministeriö

varajäsen budjettineuvos Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

varajäsen lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

Sihteeristö:

erityisasiantuntija Tia-Maria Virtanen, maa- ja metsätalousministeriö

Työryhmä voi tarpeen mukaan kuulla ja kutsua työhönsä asiantuntijoita, perustaa valmisteluhank-
keita ja teettää selvityksiä sekä järjestää vuorovaikutustilaisuuksia. Työryhmä voi kutsua asiantunti-
joita sihteeristöön. Tarvittavat kokouskulut maksetaan valtion talousarvion momenteilta 30.01.01 
(MMM). Työryhmä tekee työnsä virkatyönä ilman erillistä palkkiota.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio

Johtava asiantuntija Lotta Heikkonen

 Liitteet  -
 

 Jakelu  Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja sihteeri
 

 Tiedoksi  PLM Puolustusministeriö
YM Ympäristöministeriö
OM Oikeusministeriö
UM Ulkoministeriö
VNK Valtioneuvoston kanslia
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
STM Sosiaali- ja terveysministeriö
VM Valtiovarainministeriö
OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö
MMM Maa- ja metsätalousministeriö
SM Sisäministeriö
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