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• Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän jäseniltä pyydettiin esityksiä 

keskeisiksi ilmastopolitiikan haasteiksi, tavoitteiksi ja toimiksi, jotka 

tulisi ottaa seuraavalla hallituskaudella huomioon. 

• Tämä on ilmastopolitiikan pyöreän pöydän sihteeristön kokoama 

diaesitys kokouksessa käytyä keskustelua varten, ei pyöreän 

pöydän yhteinen näkemys.  
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 Suomi on hiilineutraali 2035: Suomen on pidettävä kiinni tavoitteestaan saavuttaa 
hiilineutraalius vuonna 2035, ja pyrittävä hiilinegatiivisuuteen pian tämän jälkeen. 
Suomalaisten kulutusperusteisille kasvihuonekaasupäästöille vähennystavoitteet.  

 Energiantuotanto ja teollisuus irti fossiilisista polttoaineista: Päästöt eliminoidaan 
polttoon perustumattomilla tekniikoilla. Vetyyn liittyvä liiketoiminta tulee olemaan tärkeässä 
roolissa Suomen vihreässä siirtymässä. Kaksisuuntaisen lämpökaupan edistämiseksi 
tarvitaan kannustimia.

 Liikenteen päästöjen puolittaminen: Jakeluvelvoitteen palauttaminen uralle, jossa CO2-
päästöt aidosti vähenevät. Tuetaan julkista liikennettä.

 Hiilinielut on pelastettava: Maankäyttösektorin nettonielu nostetaan hiilineutraaliuden 
turvaavalle tasolle. Maankäytönmuutosmaksu asetetaan metsäkadon hillitsemiseksi.

 TKI-panostuksien lisääminen: Merkittävä osa TKI-panostuksista tulee ohjata vihreän 
siirtymän toimiin ja tämä on huomioitava TKI 4%: n tavoitteen toimeenpanossa. Keskeisiä 
TKI-kohteita ovat mm. vetyteknologia, energian varastointi sekä bio- ja kiertotalous.
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 Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja hyväksyttävyyden varmistaminen: Toteutetaan vihreää 
siirtymää ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kannalta riittävällä ja oikeudenmukaisella tavalla niin 
alueellisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Haavoittaville ryhmille kohdennettuja 
energiatukitoimia tarvittaessa jatkettava. Ilmastopolitiikkaa kuten kaikkea muutakin päätöksentekoa 
toteutettava nuoria kuunnellen. Ilmastopolitiikan pyöreää pöydän toimintaa jatketaan.

 Osaaminen ja koulutus: Työntekijöiden osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti ottamalla 
käyttöön kaikilla työpaikoilla työntekijöiden osaamiskartoitukset. Selvitettävä erilaisten  
koulutuskokonaisuuksien tarve otettaessa vihreään siirtymään liittyvää teknologiaa käyttöön.

 Kunnat ja alueet: Valtion ja kunnan kumppanuutta ilmastokestävän Suomen tekijöinä on 
vahvistettava. Dialogia ja yhteistä tilannekuvaa sekä ilmastonmuutoksen torjunnasta että 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. 

 Kestävä kulutus ja tuotanto: Kestävällä tavalla toimimisesta pitää tulla normi. Yhteisillä 
pelisäännöillä on varmistettava, että kotitalouksien ja muiden toimijoiden on aina helpointa ja 
edullisinta toimia ekologisesti kestävästi. Kuluttajansuojalainsäädäntöön tulee tehdä tarkennuksia 
koskien kuluttajien tiedonsaantioikeutta sekä korjausoikeuden toteutumista.

 EU vaikuttaminen: Suomen on jatkettava vaikuttamista EU:n vähennystavoitteen nostamiseksi, 
jotta EU:ssa saavutetaan hiilineutraalius selvästi ennen vuotta 2050. 
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Kiitos!
Lisätietoja:

Ympäristöneuvos ja pyöreän pöydän pääsihteeri Jarmo Muurman (jarmo.muurman@gov.fi) 

Erityisasiantuntija Heidi Alatalo (heidi.alatalo@gov.fi )

Pyöreän pöydän nettisivut https://ym.fi/ilmastopolitiikan-pyorea-poyta

#ilmastonpyöreäpöytä #hiilineutraali2035

https://ym.fi/ilmastopolitiikan-pyorea-poyta

