
Maaseutuohjelman valmistelu

Järvi-Suomen ELY-keskusten 

yhteiset teemakeskustelut

9.9.2020

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi

KASELY

4.9.2020

Niittyniemi Visa



Ilmastolain uudistus

Tavoitteenasettelu

Säännösten rakenne

Lukuarvot

Suunnittelujärjestelmä

Maankäytön suunnitelma

Päästökauppasektorin päästöihin 
kohdistuva suunnittelu

Kokoava katsaus

Sopeutumissuunnitelma

Sopeutumissuunnittelu 
mitigaation kanssa samalle 

viivalle

Ilmastopaneeli

Julkinen hallintotehtävä

Lausunnot ja tietopohjan 
tuottaminen

Ilmastovuosikertomus

Eduskunnan suositukset 
vuosikertomuksen 

kehittämisestä 

Kuntien ja alueiden rooli 
suunnittelussa

Kuntien ilmastosuunnittelu

Perus- ja 
ihmisoikeuksien 

edistäminen

Erityisesti 
osallistumisoikeudet

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman, 25.8.2020



• Sisällytetään lakiin hiilineutraaliustavoite 

vuodelle 2035 ja hiilinegatiivisuustavoite.

• Kirjataan lakiin päästövähennystavoitteet 

vuosille 2030, 2040 ja 2050. 

• Nielujen vahvistamistavoite kirjataan lakiin.

• Kirjataan lakiin velvoite laatia keskipitkän 

aikavälin maankäyttösektorin 

ilmastosuunnitelma.

• Sisällytetään lakiin maankäyttösektorin 

ilmastosuunnitelmaa koskevat 

sisältövaatimukset.

• Sisällytetään ilmastolain mukaiseen 

suunnitteluun päästökauppasektorin päästöt 

niin, että otetaan huomioon ilmasto- ja 

energiastrategian rooli etenkin 

päästökauppasektorin päästökehityksen 

ohjaamisessa.

• Säädetään tarkemmin ilmastonmuutoksen 

kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta. 

• Sisällytetään lakiin perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista edistäviä konkreettisia elementtejä. 

Erityisesti vahvistetaan saamelaisten sekä 

lasten ja nuorten osallistumisoikeuksia.

• Laajennetaan lain soveltamisalaa niin, että 

viranomaisen velvollisuus edistää lain mukaisten 

suunnitelmien toteutumista kohdistuisi kaikkiin, 

myös kuntien viranomaisiin. Säädetään kuntien 

ilmastosuunnittelusta.

• Säädetään tarkemmin ilmastopaneelin 

tehtävistä mm. niin, että PL 124 § vaatimus 

säätää lailla julkisen hallintotehtävän 

siirtämisestä muulle kuin viranomaiselle täyttyy. 

• Säädetään ilmastovuosikertomuksesta niin, että 

otetaan huomioon YmV:n suositukset 

vuosikertomuksen kehittämisestä sekä 

suunnittelujärjestelmän muuttamisesta johtuvat 

muutokset kertomuksen sisältöön.

• Lisäksi tehdään lakiin rakenteellisesti 

selkeyttäviä teknisiä muutoksia.

4.9.2020 3
Ympäristöneuvos Jarmo Muurman, 25.8.2020



Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista 

Mikkosen asettaman Kestävä elvytys -

työryhmän väliraportti - yhdyskunnan murrokset
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Luonnon monimuotoisuus

Niittyniemi Visa5

▪ Suomen biodiversiteettistrategia ja toimintaohjelman 2012–
2020

– Toimenpideohjelmassa 105 toimenpidettä

▪ Suomi valmistautuu uusiin kansainvälisiin tavoitteisiin nykyisen 
kansallisen strategian ja toimintaohjelman vaikuttavuuden 
tarkastelulla 

▪ Uuden kansallisen biodiversiteettistrategian ja 
toimintaohjelman 2021‒2030 valmistelu



SYKE ja LUKE (2020): Suomen biodiversiteetti - strategian 

ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja 

vaikutusten arviointi
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▪ Suomen luonnon monimuotoisuus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden 
aikana jatkanut vähenemistään, mutta kehityksen suunta voidaan kääntää

▪ Muutos saavutetaan kasvattamalla tehokkaimmiksi havaittujen 
toimenpiteiden mittakaavaa sekä ottamalla luonnon monimuotoisuus 
huomioon kaikessa päätöksenteossa

▪ On välttämätöntä, että Suomessa toteutetaan 2020-luvulla ekologinen 
siirtymä luonnon monimuotoisuutta vaalivaan kestävän kehityksen 
yhteiskuntaan

▪ Suomen luonnon suurimmat paineet ovat metsätalous, maatalous, 
rakentaminen, saastuminen ja ilmastonmuutos

▪ Useimpien kansallisen biodiversiteettiohjelman toimenpiteiden vaikutus 
luonnon monimuotoisuuden tilaan on ollut toistaiseksi melko vaatimaton

▪ Vaikuttavimpia ovat olleet toimet, joihin on sisältynyt esimerkiksi laaja 
yhteistyö, itsenäinen toteutus, riittävä rahoitus sekä vaikuttava 
tiedontuotanto. Onnistumisista esimerkkejä ovat PUTTE, VELMU, METSO-
ohjelma, useat EU-rahoitteiset Life-hankkeet sekä luontoviestintä.



Vesienhoidon suunnittelu
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Neuvotteleva virkamies Antton Keto 26.8.2020
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Kolmas ja viimeinen vesienhoidon suunnittelukierros on 

käynnissä

Vedet on saatava hyvään tilaan pääsääntöisesti vuoteen 

2027 mennessä – toimenpiteet ja ohjauskeinot on 

mitoitettava tavoitteen mukaisesti


