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ILMASTOPOLITIIKAN PYÖREÄN PÖYDÄN ASETTAMINEN

Tavoitteet ja tehtävät
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan ilmastonmuutoksen
vastaiseen työhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan. Hallitus perustaa
kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen ilmastopolitiikan pyöreän pöydän.
Tuomalla yhteiskunnan eri toimijat yhteen varmistetaan, että ilmastotoimenpiteet
ovat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia ja kansalaisten laajasti hyväksyttäviä.
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä ja
näkymää siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan
oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla. Tarkoituksena on lisätä
ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä ja tarjota sidosryhmille mahdollisuus osallistua
kiinteämmin ilmastotoimien kansalliseen valmisteluun. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä
on osa politiikan uudistamista koskevien hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa,
mukaan lukien lupaukset syrjimättömyydestä, uudenlaisesta vuorovaikutuksesta,
pitkän aikavälin politiikasta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskustelee keskeisistä hiilineutraaliuteen tähtäävistä
hallituksen aloitteista ja lainsäädäntöehdotuksista sekä tiekartoista erityisesti reilun ja
oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä varmistaa
laajan osallisuuden ilmastopolitiikan valmistelussa normaalien kuulemis- ja
osallistamismenettelyjen lisäksi.
Toimikausi
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä asetetaan hallituskaudeksi 27.2.2020 lukien,
valtioneuvoston jäsenet kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä he toimivat
valtioneuvoston jäseninä.
Kokoonpano
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin ja
varapuheenjohtajina ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen,
valtiovarainministeri Katri Kulmuni sekä Nuorten ilmastodelegaatti Sara Maria Nyman
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:stä sekä toimitusjohtaja Jouni Keronen
Climate Leadership Coalition ry:stä.
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän jäsenet ja pysyvät asiantuntijatahot edustajineen
on esitetty asettamispäätöksen liitteessä. Asiantuntijatahoina toimivat Suomen

ilmastopaneeli, Kestävyyspaneeli ja Sitra. Asiantuntijatahojen edustajat voivat vaihtua
käsiteltävän asian mukaan.
Jäsenehdokkaat pyydettiin kahdeltakymmeneltä taholta, jotka kaikki nimesivät
ehdokkaan. Jäsentahot edustavat monipuolisesti yhteiskunnan eri toimijoita ja
intressitahoja.
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokoonpanon tulee täyttää tasa-arvolain 4 a §:n
(232/2005) asettamat vaatimukset.

Työn organisointi ja resursointi
Keskusteluaiheensa ilmastopolitiikan pyöreä pöytä saa ilmasto- ja energiapoliittisesta
ministerityöryhmästä sekä sihteeristön aloitteesta. Pyöreän pöydän jäsenet voivat
myös itse esittää teemoja keskusteluaiheiksi ja tehdä muita yhteiskunnallista
keskustelua edistäviä aloitteita.
Koska ilmastopolitiikan pyöreän pöydän työ kytkeytyy suoraan ilmasto- ja
energiapoliittisen ministerityöryhmän työhön, on perusteltua, että ministerityöryhmän
jäsenet voivat osallistua pyöreän pöydän keskusteluihin.
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä käsittelee hallituksen toimien valmistelua kuullen
laajasti myös muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä, joita voidaan kutsua kokouksiin
käsiteltävän asian mukaan. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä voi järjestää kokousten
lisäksi myös muita tilaisuuksia ja tapahtumia.
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä toimii kestävän kehityksen toimikunnan yhteydessä ja
toimikunta pidetään tietoisena pyöreän pöydän työstä. Pyöreän pöydän kokousten
tuloksista raportoidaan säännöllisesti ilmasto- ja energiapoliittiseen
ministerityöryhmään.
Ilmastopolitiikan pyöreällä pöydällä on vuosittain 4–6 kokousta.
Työn valmistelusta vastaa sihteeristö, jota johdetaan ympäristöministeriöstä.
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteerinä toimii ympäristöneuvos Merja
Turunen ympäristöministeriöstä. Sihteeristö koordinoi työnsä ilmasto- ja
energiapoliittisen ministerityöryhmän sihteeristön ja kestävän kehityksen toimikunnan
sihteeristön kanssa.
Pyöreän pöydän menot maksetaan valtioneuvoston kanslian toimintamenoista
momentilta 23.01.01. Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän toimintaan on varattu vuoden
2020 talousarviossa sekä julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020-2023
vuosittain 200 000 euroa.

