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Tilannekuva / kansainvälinen 

ilmastodiplomatia
• Maatalous pysyi pitkään YK:n ilmastokokouksen ulkokehällä. 

Vuonna 2017 (COP23) läpimurto,  ns. Koronivia-prosessin 
startti. Tavoitteena määritellä kansainvälisissä työpajoissa 
maatalouden roolia ilmastonmuutoksessa.

• IPCC: Maankäyttöä ja maataloutta koskeva tieteellinen raportti 
2019:
– Ilmastonmuutos vaarantaa ruoantuotantoa, 23 % ihmisen 

aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy maa- ja 
metsätaloudesta ja muusta maankäytöstä. Suuria päästölähteitä ovat 
mm. karja ja riisinviljely. Puusto, muu kasvillisuus ja maaperä sitovat 
itseensä noin kolmanneksen ihmisen aiheuttamista 
hiilidioksidipäästöistä => näitä hiilinieluja tulee kasvattaa.
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Tilannekuva / kansainvälinen 

ilmastodiplomatia
• COP26/2021: korkeat odotukset yhteisistä 

sopimuskirjauksista maataloudessa jäivät 
osin täyttymättä.
– Herwig Ranner, speaking on behalf  of  the European Union (EU) said: “The EU 

welcomes the positive outcome of  the Koronivia Joint Work on Agriculture. It 
acknowledges the need for a transition towards sustainable and climate-resilient 
food systems, taking into consideration food security and ending hunger throughout 
the globe, as well as to achieve climate objectives such as emission reductions.”

• Keskustelu globaalilla tasolla jatkuu vuonna 
2022 Egyptissä.
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Tilannekuvia / EU:n päätöksenteko

• Fit for 55 –valmiuspaketti: EU vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 55 % vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä
– mm. maankäyttöä koskevan lainsäädännön uudistaminen

• Carbon farming / hiiliviljely laajasti esillä, sääntelyä 
valmisteilla. Hiiliviljelyn käsite toistaiseksi 
täsmentymätön; tunnistettu maaperän 
hiilensidontarooli.

• CAP: paine ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden 
käyttöönottoon voimakasta
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• Sanna Marinin
hallitusohjelma: 

Ilmastolain ohjausvaikutusta 
vahvistetaan. Lakia päivitetään 
siten, että tavoite 
hiilineutraaliudesta vuoteen 
2035 mennessä toteutuu. 
Ilmastolain vuoden 2050 
tavoitetta päivitetään. Lakiin 
lisätään hiilineutraaliuspolkua 
vastaavat 
päästövähennystavoitteet 
vuosille 2030 ja 2040.

• Ilmastolakiin otetaan mukaan 
myös maankäyttösektori sekä 
hiilinielujen vahvistamista 
koskeva tavoite.

• Nielupolitiikka otetaan osaksi 
ilmastolain päivittämistä ja 
strategiaa kohti 
hiilineutraaliutta. Nielujen 
kehittymistä ja toimien 
vaikuttavuutta arvioidaan 
osana ilmastolain vuosittaista 
raportointia.

Tilannekuva / kansallinen 

säädösvalmistelu
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Tilannekuva / kansallinen 

säädösvalmistelu
• MMM:n maankäyttösektorin 

ilmastotoimenpidekokonaisuus: 
vähennetään päästöjä & vahvistetaan 
hiilinieluja ja –varastoja

• Maataloudessa: kehitetään viljelytapoja, -
tekniikoita, tuotteita ja palveluja.

• Lisäksi: ilmastoruokaohjelma, Hiilestä kiinni 
–tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
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Ilmastopolitiikan tuulet?
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Ilmastopolitiikan tuulet?
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• Aluetta tai toimialaa, 

johon ilmastopolitiikka ei 

ulotu, ei ole olemassa

• Maatalouden rooli 

ilmastonmuutoksessa 

noussut raketin lailla 

yhteiskunnalliseen 

keskusteluun 10 vuoden 

aikana – hyvässä ja 

pahassa

• Näköpiirissä: toiminnan 

rajoituksia sääntelyn keinoin, 

markkinaehtoista 

kannustamista, kasvava 

kuluttajalähtöinen paine 

kestävään ruoantuotantoon

Johtopäätöksiä
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Next big thing:
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KIITOS!
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