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Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat
(VNK 9/2008)

” Me pystymme” –henki päästövähennysten tueksi

• Politiikassa johdonmukainen viesti muutoksen tärkeydestä
• Yksinkertaisia ja konkreettisia viestejä mediassa
• Elämäntyyliesikuvat tärkeitä
• Vähähiilisestä elämäntavasta kansalaistaito
• ’Portinvartijat’ peliin
• Vertaisyhteisöt viemään viestiä
• Paikallisyhteisöt voimavarana
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Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelma
§ Osana Ilmastolain (voimaan 1.6.2015) toimeenpanoa

§ Suunnitelman pääasiallinen aikahorisontti on vuoteen 2030;
siihen liittyvät EU:n päästövähennystavoitteet päästökaupan
ulkopuolisella sektorilla

§ Keskeisiä tavoitteita ovat ilmastopolitiikan ennakoitavuus,
toimien kustannustehokkuus ja valmistelun avoimuus
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Ilmastosuunnitelma 2030;  jäsentelyluonnos

1. Kansainvälinen toimintaympäristö
2. EU:n ilmastopolitiikan peruselementit
3. Kansallisen ilmastopolitiikan kehys
4. Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä
5. Vuoden 2030 päästövähennystavoitteen määrittely
6. Päästökehitys ja näkymät vuoteen 2030 (ensisijassa ei-pk)
7. Tarvittavien lisätoimien arviointi tavoitteiden saavuttamiseksi
8. Ilmastopolitiikan ja ilmansuojelun kytkennät
9. Kuntien ja alueiden merkitys taakanjakosektorilla
10. Arjen ilmastopolitiikka  – asuminen, ruoka, liikkuminen
11. Puhtaan teknologian ja rahoitusinstrumenttien merkitys
12. Keskipitkän suunnitelman vaikutukset
13. Suunnitelman toteutumisen seuranta
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Arjen ilmastopolitiikka  – päästökehityksen
tarkastelu asumisen, liikkumisen ja syömisen
näkökulmasta (teemojen luonnostelua)

§ Kulutuspohjaisen tarkastelutavan tuoma lisäarvo
Tuotanto- ja kulutuspohjaiset laskennat, kotimaan ja ulkomaan
päästöt, hiilijalanjälki, elinkaariasiat, pk ja ei-pk sektorit

§ Kuluttajan merkitys ilmastopolitiikan toimijana
Päästövähennyspotentiaalit; kuluttajan valinnat ja miten niihin
vaikutetaan; Nousevat trendit, kuluttaja tuottajana, kokeilut jne.

§ Politiikkatoimien vaikuttavuus kulutusnäkökulmasta
Missä mennään, politiikan vaikuttavuus; ristikkäisvaikutukset

§ Kultu-politiikka ja julkiset hankinnat
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Pyydetään kommentteja kulutusteemaan
(ks. edellinen kalvo)

Pyydetään kommentteja jäsentelyluonnokseen sisältöihin, jne

Aikataulu: 15.6.2016 mennessä

Kommentit: johanna.kentala-lehtonen@ym.fi;
pirkko.heikinheimo@ym.fi

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelusta:
http://www.ym.fi/Ilmastosuunnitelma2030

Sekä ilmastosuunnitelman että energia –ja ilmastostrategian
kommentointeja tulee lisää vuoden loppua kohti
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Ilmastosuunnitelma 2030
Suunnitelman koostamisessa tärkeää
• Toimien rajakustannus;  niiden riittävyys 2050 tavoitteen

kannalta myös oleellinen
• Toimien mahdolliset vaikutukset  muihin sektoreihin ja

kytkennät muihin politiikkatavoitteisiin
• Toimien hyväksyttävyys
• Ohjelman laajat vaikutusarviot

• Kansantaloudelliset vaikutukset, ilmanlaatu, terveys ja
luontovaikutukset

Toimialakohtaisten tarkastelujen rinnalla
• Kulutuksen rooli; trendien muutos; arjen ilmastotoimet
• Alueellinen ja paikallinen ilmastopolitiikka
• Koulutuksen keinot

Osallistava valmistelu
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Kiitos!


