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ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISSUUNNITELMAN SEURANTARYHMÄN
ASETTAMINEN

Asettarninen

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut Ilmastonmuutokseen sopeutumis
suunnitelman seurantaryhmän.

Toimikausi
1.6.2015 - 31.12.2018

Tausta
Valtioneuvosto teki 20.11.2014 periaatepäätöksen Kansallisesta ilmastonmuutokseen
sopeuturnissuunnitelmasta 2022. Sillä päivitettiin vuonna 2005 valmistunut Kansallinen
sopeutumisstrategia valtioneuvoston selonteossa energia- ja ilrnastostrategiasta (2013)
tehtyjen linjausten mukaisesti. Suunnitelmalla toirneenpannaan kansallisesti myös EU:n
sopeuturnisstrategiaa.

Ilmastonrnuutokseen sopeuturnissuunnitelman tavoitteena on, että yhteiskunnalla on
kyky hallita ilmastornnuutokseen liittyvät riskitja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muu
toksiin. Päämääränä on, että sopeutuminen on sisällytetty osaksi toirnialojen sekä toimi-
joiden suunnittelua ja toimintaa sekä toirnijoilla on käytössään tarvittavat ilmastoriskien
arviointi- ja hallintamenetelmät. Lisäksi tutkimus- ja kehitystyöllä sekä viestinnällä ja
koulutuksella on lisätty yhteiskunnan sopeutumiskykyä ja kehitetty innovatiivisia rat
kaisuja. Suunnitelmaa toteutetaan voimavaroja uudelleen kohdentamalla valtionhallin
non kehysten, valtion talousarvioiden sekä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman
puitteissa.

Sopeutumissuunnitelman toimeenpanolla pyritään vähentämään haitallisia seurauksia,
joita ilmastonmuutoksesta aiheutuu muun muassa ihmisten turvallisuudelle, terveydelle
ja elinoloille, luonnolle ja muulle ympäristölle, elinkeinoille, infrastruktuurille, ja yh
teiskunnan tärkeille toiminnoille. Suunnitelman tavoitteena on myös hyödyntää niitä
mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutoksesta koituu elinkeinoilleja liiketoiminnalle.
Maailmanlaajuisten ilmastonmuutoksen vaikutusten heij astuminen Suomeen otetaan
huomioon kansallisessa sopeutumisessa.
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Tehtävät

S opeutumi sen seurantaryhmän tehtävänä on koordinoida Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutu
missuunnitelman 2022 toimeenpanoa valtionhallinnossa, erityisesti:

1) edistää valtion viranomaisten ja toimialoj en yhteistyötä sopeuturnisessa,

2) tunnistaa tutkirnustarpeitaja tehdä ehdotuksia sopeuturniseen liittyvän tutkimuksen
kehittämiseksi, edistää tutkimustiedon käytäntöön soveltamista sekä ohjata sopeu
tumista palvelevia hankkeita,

3) edistää viestintää sekä tietämystä sopeutumisesta,

4) tukea EU : n sopeutumisstrategian toimeenpanoa Suomessa ja kansallisten linj austen
valmistelua sopeutumisasioita EU: ssa käsiteltäessä,

5) seurata ja raportoida sopeutumissuunnitelman toteuturnisesta sekä edistää sopeutu
mistoimien vaikuttavuuden arviointia.

Organisointi

Puheenjohtaja

neuvotteleva virkamies Minna Hanski, maa- ja metsätalousministeriö

Varapuheenjohtaja, jäsenet ja varaj äsenet:

ympäristöneuvos Antti Irj ala, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja
yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, ympäristöministeriö, varajäsen

johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström, valtioneuvoston kanslia, jäsen

suunnittelija Muka Lap.rila, valtioneuvoston kanslia, varajäsen

pelastusylitarkastaja Taito Vainio, sisärninisteriö, jäsen

ylitarkastaj a Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö, jäsen
opetusneuvos Raija Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, varaj äsen

neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö, jäsen

ylitarkastaja Aimo Aalto, työ- ja elinkeinoministeriö, jäsen,
asiantuntija Reetta Sorsa, työ- ja elinkeinorninisteriö, varajäsen

lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö, jäsen

yksikön päällikkö Hiippa Gregow, Ilmatieteen laitos, jäsen
tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Ilmatieteen laitos, varajäsen
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professori Pirjo Peltonen-S ainio, Luonnonvarakeskus, jäsen
erikoistutkij a Risto Sievänen, Luonnonvarakeskus, varaj äsen

johtaja Mikael Hildn, Suomen ympäristökeskus, jäsen
tutkija Kirsi Mäkinen, Suomen ympäristökeskus, varajäsen

johtava tutkija Timo Lanki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jäsen
tutkija Virpi Kollanus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, varajäsen

tutkirnusprofessori Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus, jäsen

ympäristö- ja kiinteistöyksikön päällikkö Arto Hovi, Liikennevirasto, jäsen
neuvotteleva virkamies Vesa Häyrinen, liikenne- ja viestintäministeriö, varajäsen

Asiantuntijat

ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto ry

Sihteerit

ylitarkastaja Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö, sihteeri

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurantaryhmä voi halutessaan kutsua ryhmään asi
antuntijoita, asettaa eri tehtäviä varten jaostoja, tilata selvityksiä ja järjestää seminaareja
sekä tehdä tehtäviinsä liittyviä raporttej aja ehdotuksia.

Seurantaryhmä toimii yheistyössä Ilmastopaneelin kanssa.

Kustannukset ja rahoitus

Seurantaryhmä tekee työnsä virkatyönä.

Seurantaryhmän menot maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.01.01 työryhmil
le ja neuvottelukunnille varatuista määrärahoista.



4 (4)

L
Maatalous- ja ympäristörninisteri Kimmo Tiilikainen

Vesihallintojohtaj a Kai Kaatra

JAKELU Ilmastonmuutokseen sopeuturnissuunnitelman seurantaryhmän puheenjohtaja, varapuheen
johtaja, jäsenet, varaj äsenet, asiantuntijat ja sihteeri

TIEDOKSI Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriön osastot


