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§ OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN HIILINEUTRAALIUDEN TIEKARTAN LAATIMISTA VARTEN

MH 24.9.2021

Keski-Suomen valmisteilla olevan strategian yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että Keski-
Suomi on hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoite pohjautuu Suomen kansal-
liseen linjaukseen. Kansallinen tavoite on tulossa päivitettävänä olevaan ilmastolakiin myös 
velvoittavaksi säädökseksi. Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali 
maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tästäkin tavoitteesta tulee laillisesti sitova, kun Euroopan 
parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto hyväksyvät vireillä olevan uuden ilmastolain. Sa-
malla EU tiukentaa päästövähennysten välitavoitetta vuodelle 2030 55 prosenttiin vuoden 
1990 tasoon verrattuna.

Suomen ja Euroopan unionin ilmasto- ja energiatavoitteet voidaan tuoda maakunnan tasolle 
laatimalla kokonaiskestävyyden periaatteisiin nojaava hiilineutraaliuden tiekartta. Hiilineutraa-
lius voidaan saavuttaa joko siirtymällä täysin päästöttömään toimintaan ja tekniikkaan tai ta-
sapainottamalla toiminnan kasvihuonekaasupäästöt sitomalla ilmakehästä päästöjä vastaava 
määrä hiilidioksidia. EU-laajuisen päästökauppajärjestelmän ohella toimenpiteitä tarvitaan lii-
kenteen, maatalouden, lämmityksen ja kulutuksen päästöjen hillintään. Näihin asioihin voi-
daan vaikuttaa maakunta- ja kuntatasolla.

Hiilineutraalin maakunnan suunnitteleminen ja toimenpiteiden vauhdittaminen vaativat paljon 
maakuntatason vuoropuhelua, jota varten on perusteltua asettaa määräaikainen ohjausryhmä. 
Maakuntahallituksen vastuulla on määritellä työskentelyn tavoitteet ja puitteet.

Tiekartta tuodaan Keski-Suomen maakuntahallituksen ja Keski-Suomen maakunnan yhteistyö-
ryhmän (MYR) käsiteltäväksi kesällä 2022.

Tavoitteet: Ohjausryhmän työskentelyn tavoitteena on: 
 tunnistaa tärkeimmät asiat ja kokonaisuudet hiilineutraalin maakunnan saavuttamisen 

kannalta
 auttaa Keski-Suomen yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä siirtymään kohti hiilineutraalia 

toimintaa
 innostaa yhteisöt tarttumaan toimenpiteisiin yhteisen tiekartan pohjalta

Tehtävä: Ohjausryhmän tehtävänä on: 
 laatia kokonaiskestävyyden periaatteisiin nojaava Keski-Suomen hiilineutraaliuden tiekartta 

kohti vuotta 2035 sisältäen myös lähivuosien nopeat toimenpiteet 
 koota ja viestiä tutkimukseen perustuvaa tietoa maakunta- ja paikallistason päätöksenteon 

tueksi 
 auttaa ohjaamaan rahoitusta ja yhteistyötä parhaimman vaikuttavuuden toimenpiteisiin

Ohjausryhmän kokoonpano:

Ohjausryhmän kokoonpano muodostuisi seuraavien sidosryhmien edustajista:
 kauppa ja teollisuus
 ruoantuotanto
 metsätalous 
 TKI ja osaaminen
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 liikenne
 energia
 maankäyttö ja rakentaminen
 kuluttajat
 kansalaisyhteiskunta
 palkansaajajärjestöt
 kunnat
 valtion viranomaiset
 poliittiset päättäjät

Ohjausryhmässä on laaja sidosryhmien edustus, koska yhteisymmärryksen kokoaminen ja toi-
menpiteiden laittaminen tärkeysjärjestykseen vaativat monipuolista näkemystä ja keskustelua. 
Kaikkia tahoja pyydetään nimeämään ehdokkaikseen miehiä ja naisia, jotta tasa-arvolain edel-
lytykset voidaan täyttää. Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää. Se voi kutsua pysyviä 
tai yksittäiseen kokoukseen osallistuvia asiantuntijoita.

Aikataulu: Ohjausryhmä asetetaan 30.9.2022 saakka.

Resurssit: Pääosa työstä tehdään normaalina työnä ja olemassa olevia yhteistyökanavia hyödyntäen. 
Viestinnässä nojataan ohjausryhmätahojen asiantuntemukseen. Valmistelusta ja dokumentoin-
nista vastaa Keski-Suomen liitto. Maakunnan liitto huolehtii myös yhteistyöstä ministeriöihin ja 
muihin maakuntiin.

Keski-Suomen liitto varautuu rajattuihin palveluhankintoihin, jotka voivat koskea esim. viestin-
tää, tietopohjan kokoamista tai muuta suunnittelussa tarvittavaa apua. Suunnittelutyöhön 
kuuluu laaja vuoropuhelun ja osallistamisen kierros.

Jokainen ohjausryhmän taho vastaa omien edustajiensa palkka-, palkkio- ja matkakustannuk-
sista. Keski-Suomen liitto korvaa matkakustannukset vain siinä tapauksessa, että taustataho ei 
pysty kustannuksia maksamaan ja ne jäisivät yksittäisen henkilön tai yrityksen vastattavaksi. 
Tällaisesta tilanteesta tulee sopia etukäteen.

Lisätietoja: Suvi Bayr, suvi.bayr(at)keskisuomi.fi, p. 040 652 3848
Pirjo Peräaho, pirjo.peraaho(at)keskisuomi.fi, p. 040 591 0760

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus
1. käy evästyskeskustelun 
2. valtuuttaa toimiston valmistelemaan ohjausryhmän kokoonpanoa edellä olevan selostuksen 

mukaisesti yhteistyötahojen kanssa 
3. toteaa, että ohjausryhmän asettamisesta päättää seuraava maakuntahallitus lokakuun ko-

kouksessaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Petri Honkonen poistui kokouksesta klo 11.34. 

Suvi Bayr poistui kokouksesta klo 11.48. 

-----



KESKI-SUOMEN LIITTO

KSL/217/05.00.08/2021

MH 11.11.2021, § 122

Maakuntajohtaja lähetti nimeämispyynnön yhteistyötahoille ja pyysi henkilöehdotuksia 
20.10.2021 mennessä. Nimeämispyyntöön saatujen vastausten perusteella ehdotus ohjausryh-
män kokoonpanoksi on seuraava:

Sektori, organisaatio Jäsen Varajäsen

Kauppa, Keskimaa Noora Luoma Niko Toivanen
Teollisuus, Valmet Tuula Laitinen* *ohjausryhmän alkuvai-

heessa
Maatalous, MTK Lauri Jaatinen Tomi Ahonen
Metsätalous, Metsäkeskus Pekka Äänismaa Veli-Matti Länteenmäki 

(1.12.2021 alkaen)
TKI ja osaaminen, 
Jyväskylän yliopisto

Ulla Helimo Stefan Baumeister

Liikenne, Keski-Suomen kauppa-
kamarin liikenne- ja aluerakenne 
valiokunta

Timo Louhivaara Viivi Sakkara

Energia, Alva Alex Schreckenbach Tiina Mikkola
Maankäyttö ja rakentaminen, 
Rakennusteollisuus

Pekka Vuorinen -

Maankäyttö ja rakentaminen, 
Kiinteistöliitto

Hannu Mähönen Virpi Ruotsalainen

Kuluttajat,
Keski-Suomen kuluttajat ry

Minna Pusa Mika Kelander

Kansalaisyhteiskunta,
JAPA ry

Minna Kankainen / Heta 
Kopra (päätös tehdään 
9.11.)

Minna Kankainen / Heta 
Kopra (päätös tehdään 
9.11.)

Palkansaajajärjestöt 
Akava, STTK, SAK

Ahti Ruoppila (SAK) Pasi Hokkanen (STTK) / 
Tuula Peltonen (Akava)

Kunnat Helena Vuopionperä-Ko-
vanen, Toivakka

Mikko Latvala, Petäjävesi

Valtion viranomaiset, 
Keski-Suomen ELY-keskus

Jukka Lehtinen Pirkko Melville

Keski-Suomen liiton toimisto Pekka Hokkanen Pirjo Peräaho

Ohjausryhmän työskentely alkaa joulukuussa 2021.

Lisätietoja: Suvi Bayr, p. 040 652 3848, suvi.bayr(at)keskisuomi.fi
Pirjo Peräaho, p. 040 591 0760, pirjo.peraaho(at)keskisuomi.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus 
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1. valitsee ohjausryhmään kolme maakuntahallituksen edustajaa ja heille kolme vara-
edustajaa

2. nimeää ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
3. asettaa ehdotuksen mukaisen ohjausryhmän
4. toteaa, että maakuntajohtaja informoi maakuntahallitusta suunnittelun etenemistä 

säännöllisesti.

Päätös: Käytiin keskustelu aiheesta. Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen ensimmäiseen päätös-
kohtaan. Muutetussa päätösehdotuksessa ohjausryhmään valitaan viisi maakuntahallituksen 
edustajaa ja heille viisi varaedustajaa. Muutoksen jälkeen ehdotus hyväksyttiin. 

Varsinainen jäsen Varajäsen
Leila Lindell Riitta Pirttiniemi
Lea-Elina Nikkilä Leena Lyytinen
Harri Oksanen Joni Parkkonen
Caius Forsberg Matti Leino
Ulla Patronen Mervi Hovikoski

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Leila Lindell ja varapuheenjohtajaksi Ulla Patronen. 

Suvi Bayr liittyi kokoukseen asian käsittelyn alkaessa klo 15:44 ja poistui kokouksesta asian 
käsittelyn jälkeen klo 16:01. 

Markku Toikkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15:53. 

-----


