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Työryhmän asettaminen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelemiseksi  

 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut työryhmän maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman 

valmistelua varten.  

 

Toimikausi  

Työryhmän toimikausi on 16.2.2021 – 31.1.2022 

 

Tausta  

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kokonaisvaltaisen 
maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee olemaan osa uuden 
ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää.  
 
Suunnitelmassa kuvataan toimintaympäristö, maankäyttösektorin nykyiset toimenpiteet ja niiden vaikutukset.  
Suunnitelmassa määritetään lisäksi tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla maankäyttösektorilla odotetaan 
saavutettavan vähintään 3 miljoonan tonnin CO2-ekv vaikutukset vuoteen 2035.  
 
Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa. Maankäyttösektorin 
toimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä (VN/9111/2020-MMM-22) edistää ja seuraa suunnitelman laatimista. 
 
Suunnitelman laatiminen sovitetaan yhteen parhaillaan laadittavien keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman 

sekä ilmasto- ja energiastrategian kanssa, ja valmistelussa hyödynnetään näiden ja maankäyttösektorin 

toimenpidekokonaisuuden valmistelussa ja toimeenpanossa tuotettuja aineistoja.  

Suunnitelma laaditaan siten, että valtioneuvosto voi hyväksyä asiaa koskevan selonteon alkuvuodesta 2022. 

 
 
Työryhmän tavoite ja tehtävät  
 
Työryhmä laatii maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi. 
 
Työryhmän tehtävät:  

- valmistella ehdotus suunnitelmaksi hyödyntäen maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden 
valmistelun ja toimeenpanon aineistoja,  
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- huolehtia, että suunnitelma laaditaan edistäen kokonaiskestävyyttä sekä johdonmukaisesti 
suunnitelmaan kytkeytyviin strategioihin, ohjelmiin ja hankkeisiin, erityisesti ilmasto- ja 
energiastrategiaan ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan nähden,   

- ohjata suunnitelman vaikutuksien arviointia,  

- edistää suunnitelman vuorovaikutusta ja viestintää maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden 
seurantaryhmän kanssa, 

- osana suunnitelman laatimista tunnistaa täydentäviä tutkimus- ja kehittämistarpeita sekä tehdä 
ehdotuksia maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden tutkimus- ja innovaatio –ohjelman ja 
kehittämishankkeiden täydentämiseksi ja tieto-ohjelman kehittämiseksi,  

- toimia tarpeen mukaan ohjausryhmänä muille poikkihallinnollisille valmisteluhankkeille, 

- raportoida työn edistämisestä maa- ja metsätalousministeriölle, sekä  

- muut suunnitelman valmistelussa tarpeelliset tehtävät.  

 

Työryhmän kokoonpano  

Neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen, puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö  

 

Jäsenet ja varajäsenet  

Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, varapuheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö  

Erityisasiantuntia Riikka Knaapi, maa- ja metsätalousministeriö  

Neuvotteleva virkamies Tatu Liimatainen, maa- ja metsätalousministeriö  

Erityisasiantuntija Jaakko Nippala, maa- ja metsätalousministeriö  

Neuvotteleva virkamies Satu Rantala, maa- ja metsätalousministeriö  

Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, maa- ja metsätalousministeriö  

Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö  

Erityisasiantuntija Tuomo Kalliokoski, ympäristöministeriö  

Johtava asiantuntija Bettina Lemström, työ- ja elinkeinoministeriö  

Erityisasiantuntija Petri Hirvonen, työ- ja elinkeinoministeriö  

Erityisasiantuntija Tuire Valkonen, liikenne- ja viestintäministeriö  

Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö  

Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö  

Budjettineuvos Armi Liinamaa , valtiovarainministeriö  

 

Sihteerit 

Erityisasiantuntija Joel Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö  

Erityisasiantuntija Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö 

Tutkija Ansa Palojärvi, Luonnonvarakeskus  
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Pysyvät asiantuntijat 

Työryhmä kutsuu pysyvät asiantuntijat. 

 

Työryhmä voi tarpeen mukaan kutsua tai kuulla asiantuntijoita, perustaa valmisteluhankkeita, järjestää 

seminaareja sekä tehdä tehtäviinsä liittyviä raportteja ja ehdotuksia. 

 

Kustannukset ja rahoitus  

Työryhmä tekee työnsä virkatyönä. Tarvittavat kokouskulut maksetaan valtion talousarvioin momentilta 30.01.10 

(maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot).  

 

 

Kansliapäällikkö    Jaana Husu-Kallio  

 

 

Osastopäällikkö    Tuula Packalen  

 

 

 

 

Liitteet  
 

Jakelu Maa- ja metsätalousministeriön osastot  
Liikenne- ja viestintäministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö  
Valtiovarainministeriö  
Ympäristöministeriö 

 
 
 
 
 
 
Tiedoksi 

 
         

 
Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja sihteerit 
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