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Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lain ilmastonmuutosta 
kiihdyttävien päästöjen vähentämisestä. Päästövähennysten tahti perustuu 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon vaarallisen ilmastonmuu-
toksen välttämiseksi vaadittavista toimenpiteistä. 
Laissa säädetään päästövähennystavoitteista vuosille 2020 ja 2050 sekä 
nelivuotisista hiilibudjeteista, jotka muodostavat johdonmukaisen polun 
vuosien 2020 ja 2050 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Laki 
velvoittaa kaikkia päästöjä tuottavia toimialoja vähentämään päästöjään 
hiilibudjeteissa sovitun enimmäispäästömäärän mukaisesti. Kukin minis-
teriö vastaa oman hallinnonalansa päästövähennystoimien toteutumisesta. 
Lakia koordinoi ja hiilibudjetit valmistelee valtioneuvoston kanslia. Hii-
libudjetit ja raportit hiilibudjettien yhteydessä esitettyjen konkreettisten 
päästövähennystoimien toteutumisesta hyväksyy eduskunta. Riippumaton 
ilmastopaneeli ohjeistaa hallitusta hiilibudjettien laatimisessa ja arvioi 
ilmastopolitiikan ja lainsäädännön kehitystä ja toimeenpanoa tieteelliseen 
tietoon perustuen.
Nelivuotiset hiilibudjetit laaditaan tämän puitelain luomaan kehikkoon. 
Toteutunut päästökehitys raportoidaan eduskunnalle vuosittain Tilastokes-
kuksen päästöseurantaan perustuen sekä selontekona kunkin nelivuotisen 
hiilibudjettikauden päätyttyä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella 
säädettävänä ajankohtana.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
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YLEISPERUSTELUT
1. JOHDANTO 

Ilmastolain tarkoituksena on tehdä Suomesta vähähiilinen yhteiskunta 
vuoteen 2050 mennessä. Laki takaa kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen 
tasaisen alenemisen vaalikauden mittaisilla päästökiintiöillä. Päästöjen vä-
hentäminen keskimäärin kuudella prosentilla vuodessa vuosina 2013–2020 
ja kahdeksalla prosentilla vuodessa vuosina 2021–2050 johtaa päästöjen 
vähenemiseen 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 95 prosentilla vuo-
teen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vähennystahti perus-
tuu päästövähennysmääriin, joita hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC 
pitää teollisuusmaiden osalta välttämättöminä globaalin lämpötilannou-
sun pitämiseksi alle kahdessa asteessa. Ne ovat myös linjassa Eurooppa-
neuvoston vahvistaman EU-tavoitteen kanssa, joka pyrkii 80–95 prosentin 
päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä.
Vastaava laki on säädetty Iso-Britanniassa ja Skotlannissa. Lisäksi Meksi-
kon senaatti hyväksyi keväällä 2012 ilmastolain. Pohjoismaissa ilmastolain 
säätämisprosessi on käynnissä Tanskassa, missä hallitus on sitoutunut 40 
prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Vastaa-
vaan prosentuaaliseen tavoitteeseen ovat sitoutuneet myös Saksa ja Ruotsi. 
Valtioneuvoston kanslian tilaaman selvityksen mukaan ilmastolain säätä-
miselle Suomessa ei ole ylivoimaisia oikeudellisia esteitä1. Ympäristöminis-
teriön tilaaman ilmastolain taustaselvityksen2 huomiot lain soveltamisalas-
ta, päästövähennystavoitteista ja hallinnoinnista on otettu huomioon tätä 
lakiesitystä laadittaessa.
Suomen tähänastiset ilmastotoimet eivät riitä välttämättömien päästövähen-
nysten saavuttamiseen3. Vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen tulee olla 
hallituksen laillinen velvoite. Vuosittaisiin päästövähennyksiin perustuva 
ilmastolaki muodostaa johdonmukaisen päästövähennyspolun, joka antaa 
sekä valtionhallinnolle, kunnille, elinkeinoelämälle että kansalaisille sel-
vyyden päästövähennysten määrästä, aikataulusta ja vastuunjaosta. Lisäksi 
ilmastolaki em. päästövähennystavoitteineen osoittaa Suomen aidon sitou-
tumisen kahden asteen tavoitteeseen, johon se on kansainvälisissä sopi-
muksissa sitoutunut. 
Lakiesityksen tavoitteena on, että kahden asteen tavoitteen edellyttämät 
päästövähennystoimet toteutuvat johdonmukaisesti, hallitusti ja kustannus-

1 Utter 2008. Selvitys Iso-
Britannian ilmastolakiehdo-
tuksesta ja alustava arvio 
vastaavan sääntelyn sovel-
tuvuudesta Suomen oikeus-
järjestelmään. Valtioneuvos-
ton kanslian julkaisusarja 
16/2008.

2 Ekroos ja Warsta 2012. 
Kansallisen ilmastolain 
säätämismahdollisuuksista – 
Selvitys ympäristöministeriölle 
29.5.2012

3 Lindroos ym. 2012. Arvio 
ei-päästökauppasektorin 
päästövähennyskeinoista ja 
kustannuksista Suomessa. 
VTT tiedotteita 2605;  
Suomen virallinen tilasto 
(SVT): Kasvihuonekaasut 
[verkkojulkaisu]. ISSN=1797-
6049. 2010. Helsinki: Tilasto-
keskus [viitattu: 7.8.2012].
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tehokkaasti. Pitkäjänteinen suunnittelu mahdollistaa myös työ- ja elinkei-
nopoliittisten tavoitteiden huomioimisen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
varmistamisen sekä sen, että ilmastopolitiikan yhteiskunnalliset oheis-
hyödyt hyödynnetään täysimittaisina. Esimerkiksi investoinnit raideliiken-
teen infrastruktuuriin tai rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen 
tuottavat keskimäärin 17 henkilötyövuotta jokaista investoitua miljoonaa 
euroa kohti4. Uusiutuva energia ja sähköautoklusteri voivat puolestaan työl-
listää 50 000 ihmistä vuoteen 2020 mennessä5.

2. NYKYTILA
2.1. Nykyisten päästövähennystavoitteiden riittävyys

Suomi on sitoutunut ns. kahden asteen tavoitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Suomi tavoittelee globaalin lämpötilannousun hillitsemistä alle kah-
den asteen esiteolliseen aikaan verrattuna. Osana Euroopan Unionia eli 
EU:a Suomi on sitoutunut vähentämään päästökauppasektorin ulkopuoli-
sia päästöjään 16 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 
Päästökauppasektorilla päästöjen on määrä vähentyä koko EU:n alueella 
21 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Näin ollen 
koko EU:n osalta saavutettaisiin 20 prosentin päästövähennys vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomi on lisäksi linjannut ilmasto- ja 
energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossaan tavoittelevansa 80 prosentin 
päästövähennystä vuoteen 2050 mennessä6.
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreimman arviointiraportin 
mukaan maailman ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt on käännettävä 
laskuun vuoteen 2015 mennessä ja enemmän kuin puolitettava vuoteen 
2050 mennessä kahden asteen globaalin lämpötilannousun kriittisen rajan 
alla pysymiseksi. Lämpötilannousun ylittäessä kaksi astetta laajojen, äkil-
listen katastrofien riski kasvaa. IPCC:n mukaan tavoitteen saavuttamiseksi 
teollisuusmaiden on vähennettävä päästöjään 25-40 prosenttia vuoteen 
2020 ja 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Nopeasti teollistuvien 
maiden on hillittävä päästöjensä kasvua merkittävästi jo vuoteen 2020 
mennessä. Tämän kokoluokan päästövähennyksillä teollisuusmaiden osalta 
on 50 prosentin todennäköisyys rajoittaa lämpeneminen alle kahden asteen. 
Arviointiraportin julkaisemisen jälkeen ilmastotutkimuksessa on osoitettu 

4 Vanhanen ym. 2010. Energias-
kenaarioiden järjestelmävaiku-
tukset ja niiden taloudelliset, 
ympäristölliset ja yhteiskun-
nalliset seuraukset. Gaia Con-
sulting Oy. Sitran selvityksiä 
30.

5 Vehviläinen ym. 2010. Suo-
melle kilpailukykyä älyener-
giasta. Gaia Consulting Oy. 
Julkaisija WWF.

6 Valtioneuvoston tulevai-
suusselonteko ilmasto- ja 
energiapolitiikasta: kohti 
vähäpäästöistä Suomea. 
Valtioneuvoston julkaisusarja 
28/2009.
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ilmaston lämpenemisen riskien olevan yhä vakavammat7, ja toisaalta pääs-
töt ovat maailmanlaajuisesti kasvaneet 2000-luvun aikana nopeammin kuin 
yhdessäkään IPCC:n käyttämässä skenaariossa8. Ottaen huomioon parhaan 
saatavilla olevan ilmastotieteellisen tutkimuksen Suomen kaltaisten maiden 
päästövähennystavoitteiden tulee olla IPCC:n päästövähennyshaarukoiden 
ylärajalla sekä vuosina 2020 että 2050.
Kahden asteen tavoite on kirjattu EU:n ilmastopolitiikan lähtökohdaksi. 
Viittaus teollisuusmaiden suuruusluokkaa 25-40 prosenttia olevaan päästö-
vähennysvastuuseen vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasosta) kirjat-
tiin Kioton sopimuksen jatkoneuvotteluiden pohjaksi Balilla joulukuussa 
2007.  Hallitustenvälisen ilmastopaneelin mukaan  ilmastonmuutoksen 
torjuminen globaalisti edellyttää vauraiden teollisuusmaiden johtajuutta il-
mastopolitiikan edelläkävijöinä. Kunnianhimoinen kansallinen ilmastolain-
säädäntö on yksi YK:n ympäristöjärjestö UNEP:n identifioimista keinoista 
kuroa umpeen nykyisten ja tarvittavien päästövähennyssitoumusten välistä 
kuilua9. 
Suomen nykyiset päästövähennystavoitteet ovat ristiriidassa pitkän aikavä-
lin päästövähennystarpeen kanssa. Kahden asteen tavoitteen saavuttaminen 
on kiinni poliittisesta tahdosta.

2.2. Nykyisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisen näkymät

Suomi on kansallisvaltiona suoraan vastuussa päästökauppasektorin ulko-
puolisista päästöistä, joita on sitouduttu vähentämään 16 prosentilla vuo-
teen 2020 mennessä. Lisäksi Suomi osallistuu EU:n päästökauppaan, joka 
tähtää unionin päästöjen vähentämiseen 21 prosentilla vuoden 2005 tasos-
ta vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategiassa 
linjatuin toimin päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla päästään kuitenkin 
vain noin seitsemän prosentin päästövähennyksiin10. Tämän lisäksi Suomi 
on jäljessä aikataulusta myös Kioton pöytäkirjan mukaisten velvoitteiden 
osalta11. Suomen tuleekin ottaa käyttöön uusia ohjauskeinoja saavuttaak-
seen olemassa olevat päästövähennysvelvoitteensa. 

7 Smith ym. 2009. Assessing 
dangerous climate change 
through an update of the 
Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) 
“reasons for concern”. PNAS 
106: 4133–4137. 

8 Anderson ja Bows 2008. 
Reframing the climate change 
challenge in light of post-2000 
emission trends. Phil. Trans. 
R. Soc. A. 366: 3863-3882; 
Quére ym. 2009. Trends in the 
sources and sinks of carbon 
dioxide. Nature Geoscience 2: 
831–836.

9 UNEP ja WRI 2011. Building 
the climate change regi-
me – survey and analysis of 
approaches. 

10 Lindroos ym. 2012. Arvio 
ei-päästökauppasektorin 
päästövähennyskeinoista ja 
kustannuksista Suomessa. 
VTT tiedotteita 2605.

11 Suomen virallinen tilasto 
(SVT): Kasvihuonekaasut 
[verkkojulkaisu]. ISSN=1797-
6049. 2010. Helsinki: Tilasto-
keskus [viitattu: 7.8.2012].
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2.3. Nykyisen ilmasto-ohjauksen vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja 
oikeudenmukaisuus

Suomen ilmastopolitiikan suuntaa on perinteisesti ohjattu ilmasto- ja ener-
giastrategioiden avulla. Niiden ohjausvaikutus päästöihin on jäänyt kyseen-
alaiseksi12. Päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähentämiseksi 
laaditussa ilmasto- ja energiastrategiassa on Valtiontalouden tarkastusviras-
ton mukaan selkeitä puutteita. Strategiassa ei ole tarkasteltu vaihtoehtoisia 
skenaarioita päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi, eikä tavoitteita ja 
toimenpiteitä ole eriytetty riittävällä tarkkuudella. Myös toimien välisen 
koordinaation puute heikentää ilmastopolitiikan ohjausvaikutusta ja kus-
tannustehokkuutta. Yhtäällä ilmastopolitiikan ohjauskeinot kannustavat 
päästöjen vähentämiseen, mutta toisaalla on ilmastopoliittisten tavoitteiden 
kannalta ristiriitaista ohjausta. Tämä paitsi tekee ohjauskeinojen joukosta 
epäjohdonmukaisen, myös nostaa ilmastopolitiikan kustannuksia. Koordi-
naation puute ja siitä johtuvat tarpeettomat kustannukset vähentävät myös 
päästöjen vähentämistoimien legitimiteettiä valtiontalouden varojen käytön 
ja veronmaksajien kannalta.
Ilmasto- ja energiastrategioiden lisäksi ilmastopäästöihin vaikuttaa joukko 
lakeja, säädöksiä ja ei-sitovia toimenpideohjelmia ja hankkeita. Päästöi-
hin vaikuttavat ohjauskeinot eivät ole osa yhtä kehikkoa vaan toisistaan 
irrallisia. Osa päästöistä jää lisäksi sääntelyn ulkopuolelle, kun mikään 
hallinnonala ei ole niistä suoraan vastuussa10. Tämän ilmastolakiesityksen 
tarkoituksena on muodostaa johdonmukainen lainsäädäntökehikko, jonka 
osana kaikki päästöjä aiheuttavat toiminnot tulevat saman sääntelyn piiriin 
parantaen toimien vaikuttavuutta ja niiden välistä koordinaatiota. Ilmasto-
lain päästövähennystavoitteita rytmittävien hiilibudjettien osana ilmasto-
päästöjen tuottamiseen kannustavat ohjauskeinot on mahdollista tunnistaa 
ja korjata, jolloin politiikkatoimien koordinaatio ja kustannustehokkuus 
paranevat. Lakiesitys toteuttaa ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevai-
suusselonteossa linjattua tavoitetta vahvistaa ilmastopoliittisen ohjauksen 
johdonmukaisuutta13. 

12 Ilmastonmuutoksen hillintä. 
Ilmasto- ja energiastrategian 
valmistelu ja toimeenpano. 
Valtiontalouden tarkastus-
viraston tarkastuskertomus 
16/2011. 

13 Valtioneuvoston tulevai-
suusselonteko ilmasto- ja 
energiapolitiikasta: kohti 
vähäpäästöistä Suomea. 
Valtioneuvoston julkaisusarja 
28/2009.
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3. ESITYKSEN TAVOITTEET JA  
KESKEISET EHDOTUKSET

3.1. Päästövähennystavoitteet

Ilmastolain tärkein tarkoitus on asettaa tavoitteet ja aikataulu kotimaan 
päästövähennystoimille. Ilmastolaissa asetetaan tieteelliseen tietoon ja 
suosituksiin perustuvat päästövähennystavoitteet vuosille 2020 ja 2050. 
Lyhyemmän aikavälin päästövähennykset sidotaan neljän vuoden pituisiin 
hiilibudjetteihin, joita on oltava voimassa kerrallaan vähintään 16 vuodeksi 
eteenpäin johdonmukaisuuden ja ennakoitavuuden varmistamiseksi. Neli-
vuotisten hiilibudjettien ohjausvaikutusta seurataan vuosittain Tilastokes-
kuksen päästöseurannan pohjalta.
Nykyisen ilmastotieteellisen tiedon perusteella Suomen kaltaisten teolli-
suusmaiden tulee vähentää kotimaisia päästöjään vähintään 40 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä ja 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattu-
na vuoden 1990 tasoon. Kerran hallituskaudessa on suoritettava arviointi, 
jossa vuosien 2020 ja 2050 päästövähennystavoitteita arvioidaan tuoreen 
ilmastotieteellisen tiedon perusteella siitä näkökulmasta, ovatko ne riittävät 
vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lisäksi on arvioitava esimer-
kiksi vuosille 2030 ja 2040 asetettavien välitavoitteiden asettamisen tar-
peellisuutta. Päästövähennystavoitteita on päivitettävä, mikäli ilmastotiede 
antaa siihen aihetta. 

3.2. Lain kattavuus ja soveltamisala

Ilmastolaki parantaa ilmastopolitiikan johdonmukaisuutta, ennakoitavuutta 
ja kustannustehokkuutta parhaiten silloin, kun kaikki päästöjä tuottavat 
sektorit ovat sen piirissä. Lisäksi kaikkien päästöjä tuottavien toimintojen 
sääntely ilmastolaissa lisää ilmastolain legitimiteettiä, kun koko yhteiskun-
ta osallistuu päästöjen vähentämiseen koordinoidusti. 
Suomella on mahdollisuus asettaa päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla 
EU:ssa sovittuja tavoitteita tiukempi päästövähennystavoite, joka on lin-
jassa parhaan saatavilla olevan ilmastotieteellisen tiedon kanssa. Myös 
päästökauppasektorille voidaan asettaa EU:n laajuisen päästökaupan kattoa 
tiukempi kansallinen päästövähennystavoite, kunhan ohjauskeinot eivät 
ole teknisessä mielessä ristiriidassa EU:n laajuisen päästökaupan kanssa. 



10

Mahdollisia ohjauskeinoja ovat kunkin hiilibudjetin yhteydessä erikseen 
sovittavat toimet kuten enimmäispäästörajat teollisuuslaitoksille, energiate-
hokkuustoimet, uusiutuvan energian tavoitteet ja tuet tai haittaverot suuri-
päästöiselle energiantuotannolle. 
Ilmastolain piiriin tulee siis sisällyttää sekä päästökauppasektori että pääs-
tökaupan ulkopuolinen sektori omine alatavoitteineen. Kaikkien toimialo-
jen päästöjen sääntely osana ilmastolakia mahdollistaa sektoreiden erityis-
piirteiden huomioimisen. Näin ollen nopeita päästövähennyksiä tuottavia 
toimia on mahdollista painottaa ilmastolain toimeenpanon alkuvaiheessa, 
kun rakenteelliset muutokset mm. liikenneverkossa tai yhdyskuntaraken-
teessa eivät ole vielä ehtineet tuottaa selvää päästövähennysvaikutusta. 
Ilmastolain toteutuksen kustannustehokkuuden takia lisätoimet päästökaup-
pasektorille ovat perusteltuja, sillä päästövähennyksen hinta hiilidioksidiek-
vivalenttitonnia kohden on tyypillisesti alhaisempi päästökaupan piiriin 
kuuluvilla toimialoilla kuin päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla14. 
Lisäksi ilmastolain legitimiteetin kannalta on oleellista, ettei päästökaupan 
ulkopuoliselle sektorille aseteta kohtuutonta velvoitetta erityisesti vuoteen 
2020 mennessä samalla, kun päästökauppasektorille ei aseteta lainkaan 
lisävelvoitteita. 
Ilmastonmuutosta ei voida enää kokonaan torjua, joten osana ilmastolakia 
tulee laatia kerran nelivuotisessa hiilibudjettikaudessa päivitettävät ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisen toimenpideohjelmat, joissa väistämättömään 
ilmastonmuutokseen varaudutaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Näissä 
toimenpideohjelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että läm-
penevän ilmaston aiheuttamat muutokset kohtelevat epätasa-arvoisesti eri 
alueita, toimialoja ja ihmisryhmiä.

3.3. Lain hallinnointi 

Ilmastolain hallinnointi jakautuu eduskunnan, valtioneuvoston, ministeriöi-
den sekä kansallisen tieteellisen asiantuntijapaneelin, ilmastopaneelin, kes-
ken. Valtioneuvosto valmistelee esitykset hiilibudjeteiksi ja niitä vastaaviksi 
toimenpideohjelmiksi, joissa esitetään arvio konkreettisten ohjauskeinojen 
vaikutuksesta päästöihin. Eduskunta hyväksyy päästövähennystavoitteet 
sekä vuosille 2020 ja 2050 että kullekin hiilibudjettikaudelle. Eduskunnan 
tehtävänä kokonaisuudessaan on seurata ja valvoa valtioneuvoston toi-

14 Honkatukia, Kemppi ja Ker-
kelä 2005. Arvioita ilmasto- ja 
energiastrategian kansan-
taloudellisista vaikutuksista. 
VATT-keskustelualoitteita 373.
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mintaa ilmastolain mukaisten hiilibudjettien laadinnassa, toimeenpanossa 
ja hallinnoinnissa. Eduskunta vastaanottaa valtioneuvoston esitykset hii-
libudjeteiksi sekä toimialakohtaiset ilmastotoimenpideohjelmat, ja laatii 
niistä mietinnön. Mietinnössä eduskunta voi edellyttää valtioneuvostolta 
selvityksiä tai toimenpiteitä, mikäli eduskunta katsoo tämän aiheelliseksi. 
Eduskunnan tulee kuulla mietintöä laatiessaan kansallista ilmastopaneelia. 
Eduskunta vastaanottaa vuosittaiset päästöinventaariot sekä valtioneuvos-
ton päästöselonteot kunkin hiilibudjettikauden päätyttyä, sekä muut mah-
dolliset ilmastolain edellyttämät selonteot. 
Hiilibudjettien yhteydessä määriteltyjä toimenpiteitä toteuttavat ministeriöt 
ja näiden alaiset laitokset. Eduskunta valvoo hiilibudjetteja hyväksyessään, 
että niiden yhteydessä toimialakohtaisissa ilmastotoimenpideohjelmissa 
esitetyt toimet johtavat asetettuihin päästövähennystavoitteisiin sekä ky-
seessä olevan hiilibudjettikauden että vuosien 2020 ja 2050 päästövähen-
nystavoitteiden osalta. Lisäksi riippumaton asiantuntijaelin, ilmastopaneeli, 
neuvoo hallitusta hiilibudjettien laadinnassa, osallistuu niiden arviointiin 
sekä vastaanottaa eduskunnan kanssa raportit päästövähennysten toteutu-
misesta. Ilmastopaneeli voi ohjeistaa hallitusta myös esimerkiksi päästö-
vähennyskeinojen valinnassa. Kokonaisuutena ilmastolain toimeenpanoa 
koordinoi valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslian rooliin kuuluu 
myös varmistaa, että kaikki päästöjä tuottavat sektorit ovat koordinoidusti 
ilmastolain piirissä.
Vaikka hiilibudjetit ovat nelivuotisia, hallitus raportoi eduskunnalle ja il-
mastopaneelille toteutuneet päästöt myös vuosittain Tilastokeskuksen pääs-
töseurantaan perustuen. Vuosittainen raportointi mahdollistaa aikaiset kor-
jausliikkeet siinä tapauksessa, etteivät päästöt ole kehittyneet hiilibudjetin 
tavoiteuran mukaisesti. Kerran hallituskaudessa on tehtävä laajempi arvi-
ointi, jonka yhteydessä on arvioitava i) pitkän aikavälin tavoitetta suhteessa 
tuoreeseen ilmastotieteelliseen tietoon sekä ii) hiilibudjettien yhdenmu-
kaisuutta pitkän aikavälin tavoitteen kanssa. Arvioinnissa on tarkasteltava 
tavoitteita ja toimia yhtäältä suhteessa Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin 
(ml. EU) ja toisaalta suhteessa tuoreeseen ilmastotieteelliseen tietoon siitä, 
millä aikataululla päästöjä tulee vähentää. Arvioinnin teettäminen on halli-
tuksen tehtävä. Kansallinen ilmastopaneeli antaa arvioinneista lausuntonsa 
ja voi lisäksi teettää omia rinnakkaisia selvityksiään.
Hiilibudjetit jyvitetään kullakin hiilibudjettikaudella toimialoittain siten, 
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että kullekin toimialalle määräytyy enimmäispäästöraja. Toimialakoh-
taiset päästökiintiöt ryhmitellään kussakin nelivuotisessa hiilibudjetissa 
hallinnonaloittain, jolloin kukin ministeriö vastaa omaan hallinnonalaansa 
kuuluvien toimialojen osalta enimmäispäästörajoissa pysymisestä. Päästö-
kiintiöt vastaavat yhteenlaskettuina nelivuotista kokonaishiilibudjettia. Ne 
päästölähteet, jotka eivät nykyisin kuulu minkään ministeriön vastuulle, 
tulee määritellä osaksi olemassa olevien hallinnonalojen päästökiintiöitä. 
Päästölähteet, joita ei ole osoitettu mihinkään hallinnonalaan kuuluviksi, 
kuuluvat valtioneuvoston kanslian päästökiintiöön.

3.4. Hiilibudjetit ja niiden väliset ajalliset joustomekanismit

Hiilibudjetti määrittelee, paljonko ilmastopäästöjä Suomessa saa tuottaa 
yhden vaalikauden eli nelivuotiskauden aikana. Hallitus laatii ilmastotoi-
menpideohjelman, jolla varmistetaan kunkin hiilibudjetin päästörajoissa 
pysyminen. Vuosittaisen päästöseurannan avulla eri ohjauskeinojen käyt-
töönoton aikatauluttamisesta tulee seikkaperäistä ja korjausliikkeiden teke-
minen on mahdollista aikaisessa vaiheessa. Tämä parantaa hiilibudjetteja 
toteuttavien toimenpideohjelmien ohjausvaikutuksen tehoa ja kustannuste-
hokkuutta. 
Nelivuotiset hiilibudjetit ajoittuvat hallituskauden mittaisiksi, ja valitun 
hallituksen tulee laatia oma hiilibudjettinsa ja siihen vastaava toimen-
pideohjelmansa hallituskauden ensimmäisen vuoden syysistuntokauden 
ensimmäiseen päivään mennessä. Hiilibudjetti ja sitä vastaava ilmasto-
toimenpideohjelma esitetään valtioneuvoston selontekona eduskunnalle, 
ja siihen on sisällytettävä edellistä nelivuotista hiilibudjettikautta koskeva 
raportointi toteutuneista päästöistä ja ohjauskeinojen vaikuttavuudesta 
toimialoittain.
Hallituksen tulee tarkastella ainakin kahta eri toimenpidesuunnitelmaa 
hiilibudjeteissa määriteltyjen päästövähennysten toteuttamiseksi eri toi-
mialoilla. Suunnitelmia tulee arvioida ilmasto-ohjauksen vaikuttavuuden, 
kustannustehokkuuden sekä työllisyys-, sosiaalisten ja ympäristövaiku-
tusten näkökulmista. Lisäksi tulee tarkastella, mahdollistavatko kunkin 
suunnitelman toimet tulevaisuudessa tarvittavien yhä syvempien päästö-
vähennysten toteuttamisen esimerkiksi teknologisen oppimisen tai ilmas-
toasenteiden muuttumisen kautta. 
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Suunnitelmia on syytä arvioida myös siitä näkökulmasta, miten ne toteut-
tavat Suomen kansainvälisiä ilmastonsuojelullisia velvoitteita sekä Euroo-
pan Unionin tasolla sovittuja tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
tämisen, uusiutuvan energian lisäämisen ja energiansäästön osalta. Tällöin 
ilmastolaki toimii koordinoivana työkaluna Suomen päästövähennysvelvoit-
teiden toteutumisen seurannassa. 
Suomen päästöt vaihtelevat vuosittain ilmasto-ohjauksen ulkopuolisista 
syistä, kuten talvien kylmyydestä tai pohjoismaisen vesitilanteen vaihte-
luista johtuen. Näiden vaihteluiden ja päästövähennystoimien kustannusten 
tasaamiseksi ilmastolaki sisältää kahden peräkkäisen nelivuotisen hiili-
budjetin välisen päästöyksiköiden tallettamis- ja lainausmahdollisuuden. 
Hiilibudjettikausien välillä voi lainata päästövähennysyksiköitä korkeintaan 
määrän, joka vastaa viittä prosenttia kunkin käynnissä olevan nelivuotisen 
hiilibudjetin sallitusta maksimipäästömäärästä.  Lainaaminen on sallittua 
ainoastaan seuraavalta hiilibudjettikaudelta. Mikäli päästöjä vähennetään 
tietyllä hiilibudjettikaudella enemmän kuin kauden hiilibudjetti edellyttää, 
seuraavalle kaudelle voidaan siirtää ylimääräisinä vähennetyt päästöt täy-
simääräisinä. Tallettamiselle ei siis ole prosentuaalista rajoitetta. Päätöksen 
sekä lainaamisesta että tallettamisesta tekee eduskunta valtioneuvoston esi-
tyksestä ottaen huomioon sen, ovatko päästöt vähentyneet ilmastopolitiikan 
vai esimerkiksi taantuman aiheuttaman taloudellisen aktiviteetin hiipumi-
sen seurauksena. Kun valtioneuvosto tekee esityksen lainaamisesta, sen on 
esitettävä suunnitelma seuraavaa hiilibudjettikautta koskevista kompensoi-
vista toimista, joilla varmistetaan kiristyneen enimmäispäästörajan sisällä 
pysyminen. Lainauspäätös on tehtävä viimeistään kuluvan hiilibudjettikau-
den kolmannen vuoden maaliskuussa.

3.5. Seuranta, raportointi sekä erityinen selonteko

Päästökehityksen seuraamiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää olemassa 
olevaa järjestelmää. Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuone-
kaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja 
Euroopan yhteisöjen komissiolle. Vuodesta 2007 lähtien raportointi on ollut 
osa myös Kioton pöytäkirjan velvoitteita. Tilastokeskuksen on luontevaa 
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hallinnoida ilmastolain päästöseurantaa.
Hallituksen on toimitettava eduskunnalle selvitys kunkin vuoden päästö-
vähennyksistä seuraavan vuoden kuluessa, välittömästi Tilastokeskuksen 
kasvihuonekaasuinventaarion valmistuttua. Selvityksen tulee sisältää tieto 
siitä, ollaanko hiilibudjetin suhteen tavoiteuralla, mahdollinen tallettaminen 
tai lainaaminen huomioon ottaen. Selvityksen tulee eritellä vähennettyjen 
kasvihuonekaasujen määrät sekä keinot, joilla vähennys saavutettiin. Mikä-
li hiilibudjetissa ei ole pysytty, siihen on esitettävä syyt. Lisäksi toteutettuja 
toimia tulee tarkastella suhteessa Suomen kansainvälisiin ilmastonsuojelul-
lisiin velvoitteisiin sekä Euroopan Unionin tasolla sovittuihin tavoitteisiin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, uusiutuvan energian lisäämises-
tä ja energiansäästöstä.
Nelivuotista hiilibudjettikautta koskeva päästöjen raportointi sisällytetään 
valtioneuvoston selontekoon, jossa esitetään seuraavaa nelivuotiskautta 
koskeva hiilibudjetti ja sitä vastaava toimenpideohjelma.
Jos valtioneuvosto epäonnistuu nelivuotisen hiilibudjetin toimeenpanossa, 
sen on toimitettava eduskunnalle erityinen selonteko. Selonteossa on esitel-
tävä vähentämättä jääneet päästöt kompensoivat päästövähennystoimet sekä 
suunnitelma pitkän aikavälin tavoitteen mukaiselle päästövähennysuralle 
palaamiseksi. Selonteko on toimitettava eduskunnalle viimeistään kolme 
kuukautta hiilibudjetin raportoimisen jälkeen. 

3.6. Valtion talousarvion ja lakiesitysten ilmastovaikutusten arviointi

Valtion talousarviota laadittaessa ja kehysriihien osana on toteutettava 
talousarvion päästövaikutusten arviointi. Tämä vaatii muutoksen lakiin 
valtion talousarviosta. Arvioinnin kautta ilmaston kannalta haitalliset oh-
jauskeinot ja valtion menot on mahdollista tunnistaa ja karsia. Arvioinnin 
osana on myös varmistettava, että hiilibudjetin saavuttamiseksi esitetyille 
toimille on budjetoitu riittävät varat. Hiilibudjetin ja talousarvion tulee siis 
olla yhdensuuntaisia, mikä lisää ilmasto-ohjauksen läpileikkaavuutta, kus-
tannustehokkuutta ja johdonmukaisuutta. 
Lisäksi lakialoitteiden valmistelun yhteydessä on arvioitava niiden ilmas-
tovaikutukset. Oikeusministeriön tulee täsmentää ohjeistusta lainsäädäntö-
hankkeiden vaikutusarvioinnin osalta mitä tulee säädösesitysten ilmasto-
vaikutusten arviointiin. Tämä auttaa tunnistamaan ilmastolain tavoitteille 
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vastakkaista tai niiden kanssa ristiriitaista ohjausta ja suuntaamaan lainsää-
däntöä ilmastoystävälliseen suuntaan.

3.7. Kuntien rooli ilmastolaissa

Kunnat ovat merkittäviä päästöjen tuottajia ja näin ollen myös päästövä-
hennysten toteuttajia. Valtion eri toimintojen koordinoimiseksi kaikkien 
kuntien tulee laatia ilmasto-ohjelma, joka sisältää samat päästövähennysta-
voitteet vuosille 2020 ja 2050 kuin ilmastolaissa. Näin ollen kunkin kun-
nan on esitettävä suunnitelma päästöjensä vähentämisestä parhaan saata-
villa olevan ilmastotiedon mukaisesti neljän vuoden jaksoissa. Kuntien on 
esitettävä suunnitelmansa kuntasektorista vastaavalle ministerille kunkin 
hallituskauden ensimmäisen vuoden syysistuntokauden ensimmäiseen päi-
vään mennessä. Näin kuntien suunnitelmat kulkevat rinnan nelivuotisten 
hiilibudjettien kanssa. Valtiovarainministeriön tulee selvittää järjestelyä, 
jossa nelivuotisten hiilibudjettien enimmäispäästörajojen sisällä pysyvien 
kuntien on mahdollista hakea lisäosaa kuntien valtionavustuksiin.
Kuntien päästövähennysten suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseksi 
HINKU-hankkeessa (www.ymparisto.fi/hiilineutraalitkunnat) mukana ol-
leet kunnat jalkauttavat parhaita käytäntöjä antamalla vertaistukea sellaisil-
le nimetyille kunnille, joissa ilmasto-ohjelmien toteuttaminen on erityisen 
haastavaa. Vuoden 2020 jälkeen kunkin kunnan tulee pystyä toteuttamaan 
ilmasto-ohjelmaansa itsenäisesti. 
Omia ilmasto-ohjelmia on jo laadittu ja toimeenpantu useissa kunnissa. 
Ilmastolaki helpottaa myös kuntien ilmastotyötä muodostamalla pitkäjäntei-
sen suunnittelukehikon valtion ohjaukselle esimerkiksi uusiutuvan energian 
lisäykseen ja energiansäästöön tähtäävien kannustinjärjestelmien rakenteen 
osalta.

4. ESITYKSEN VAIKUTUKSET

Esityksen tärkein vaikutus on ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen 
väheneminen ilmastotieteellisen tiedon edellyttämää vauhtia. Ilmastolaki 
vähentää Suomen päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2020 ja 95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ilmastotoimien 
kansantaloudelliset vaikutukset samoin kuin vaikutukset työllisyyteen, 
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ympäristöön ja innovaatiotoimintaan riippuvat hiilibudjeteissa pysymiseksi 
valituista keinoista. Nämä vaikutukset on arvioitava, kun vaihtoehtoja il-
mastotoimenpideohjelmiksi esitellään ja niistä päätetään. Kunkin ministeri-
ön tulee sisällyttää vaikutusarviot ehdotuksiinsa hiilibudjettien tavoitteisiin 
pääsemiseksi omaan hallinnonalaansa kuuluvien toimialojen osalta.

5. ASIAN VALMISTELU

Ilmastolain taustaselvityksiä on laadittu Matti Vanhasen II hallituskaudesta 
alkaen. Tällöin ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon osana 
selvitettiin, ettei ilmastolain säätämiselle ole ylivoimaisia oikeudellisia es-
teitä15. Jyrki Kataisen hallituskauden aikana ympäristöministeriön tilaaman 
selvityksen osana todettiin, että edellä kuvatun kaltaiselle valtiota velvoit-
tavalle puitelaille on perustuslailliset edellytykset, lainsäätäjä voi asettaa 
kansainvälisiä velvoitteita kunnianhimoisempia pitkän aikavälin tavoitteita 
ja että laaja soveltamisala on kokonaisuuden kannalta mielekäs16. Tämä 
lakiesitys on ottanut huomioon laadittujen selvitysten näkemykset ja suosi-
tukset ilmastolain toteuttamisesta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. LAIN SISÄLTÖ 

Ilmastolakiesitys sisältää päästövähennystavoitteet vuosille 2020 ja 2050 
sekä velvoitteet kaikkien sektorien ilmastoa lämmittävien päästöjen vähen-
tämisestä, nelivuotisten hiilibudjettien ja niihin pääsemiseksi tarvittavien 
ilmastotoimenpideohjelmien laatimisesta sekä hiilibudjettikausien välisistä 
ajallisista joustomekanismeista, päästövähennysten vuosittaisesta rapor-
toimisesta, lain hallinnoimisesta, budjetin ilmastovaikutusten arvioinnista 
sekä seurannasta ja sanktioinnista. 
Ilmastolain tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen kehikko, joka 
selkeyttää ilmastopoliittista ohjausta. Ilmastolain kunnianhimoisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi on käytävä läpi olemassa oleva ilmastopäästöihin 
vaikuttava ohjaus ja ilmastolaille vastakkaiset ohjauskeinot on karsittava. 
Ilmastolain soveltamisalasta johtuen lisätoimenpiteitä päästöjen vähentämi-

15 Utter 2008. Selvitys Iso-
Britannian ilmastolakiehdo-
tuksesta ja alustava arvio 
vastaavan sääntelyn sovel-
tuvuudesta Suomen oikeus-
järjestelmään. Valtioneuvos-
ton kanslian julkaisusarja 
16/2008.

16 Ekroos ja Warsta 2012. 
Kansallisen ilmastolain 
säätämismahdollisuuksista – 
Selvitys ympäristöministeriölle 
29.5.2012.
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seksi tarvitaan niin päästökauppasektorilla kuin sen ulkopuolellakin. 
Ilmastolain esikuva on toteutettu Iso-Britanniassa, missä hallitus hyväksyi 
ilmastolain marraskuussa 2008. Ko. ilmastolaissa sitoudutaan viisivuoti-
siin hiilibudjetteihin, jotka johtavat parhaan saatavilla olevan ilmastotieteen 
kanssa linjassa oleviin päästövähennystavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä. 
Ilmastolaki kattaa kaikki Iso-Britannian ilmastopäästöjä tuottavat sektorit. 
Ilmastopaneeli (engl. Committee on Climate Change) ohjeistaa brittihallitus-
ta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavissa toimissa, päästötavoitteen 
kiristämisessä tarvittaessa sekä teemakohtaisten raporttien avulla.
Tanska ja Ruotsi ovat maantieteellisesti Suomea lähinnä olevat valtiot, 
jotka  ovat sitoutuneet ilmastotieteen mukaan tarvittavaan 40 prosentin 
päästövähennykseen vuoteen 2020 mennessä. Tanskan hallitus arvioi ⅔ 
tavoitteesta saavutettavan energiasektorin ja ⅓ liikenteen ja maatalouden 
päästövähennystoimilla. Tanska tähtää kokonaan uusiutuviin energialähtei-
siin perustuvaan energiantuotantoon vuoteen 2035 mennessä ja kokonaan 
hiilivapaaseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Myös Tanskassa ilmasto-
paneelilla on neuvoa-antava rooli yhteiskunnan siirtymisessä ilmastoystä-
välliseksi.
Tämä ilmastolakiesitys rakentaa arkkitehtuurinsa puolesta Iso-Britannian 
ilmastolain pääelementeille Suomen olosuhteisiin muokattuina ja tavoite-
tasonsa osalta Tanskan ja Ruotsin päästövähennyssitoumuksille. 

2. LAIN SUHDE SUOMEN PERUSTUSLAKIIN 

Perustuslain pykälässä 20 todetaan vastuun ”luonnosta ja sen monimuotoi-
suudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä” kuuluvan kaikille. Perustus-
lain pykälässä todetaan edelleen, että ”julkisen vallan on pyrittävä turvaa-
maan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön” (Suomen perustuslaki 
11.6.1999/731). Tämä ilmastolakiesitys toteuttaa perustuslain henkeä, sillä 
ilmastonmuutos tunnustetaan laajasti vakavimmaksi ihmisiä ympäri maa-
ilmaa koskettavaksi ympäristöuhaksi. Julkinen valta kantaa tämän lakiesi-
tyksen avulla sille perustuslaissa määrättyä vastuuta yhtäältä sitoutumalla 
parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon mukaan välttämättömiin pääs-
tövähennyksiin ja toisaalta luomalla laillisesti sitovan kehikon tarvittavien 
päästövähennysten toteuttamiseksi hiilibudjettien avulla. 
Perustuslain 80 § velvoittaa säätämään lailla yksilön oikeuksien ja velvol-
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lisuuksien perusteista. Kun ilmastolain tavoitteita toimeenpaneva toimi-
alakohtainen, yksilöihin ja yksittäisiin toimijoihin kohdistuva ohjaus on 
monessa tapauksessa järjestettävä lainsäädännön keinoin, on luontevaa, 
että myös tällaisen ohjauksen taustalla vaikuttavat pitkän aikavälin ilmas-
totavoitteet on säädetty lain tasoisina15. Itse ilmastolakisääntelyyn perus-
tuslain 80 §:llä taikka 6, 15 tai 18 §:llä ei ole merkittävää vaikutusta, sillä 
ilmastolaissa ei säädetä suoraan yksilöiden oikeudellista asemaa koskevista 
kysymyksistä16. 
Ilmastolain mukaan valtioneuvoston tulee antaa eduskunnalle määräajoin 
selonteko, joka sisältää laissa määritellyn pitkän ajanjakson hiilibudjetin 
ja ilmastotoimenpideohjelman seuraavalle 16-vuotisjaksolle samoin kuin 
keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman seu-
raavalle nelivuotiskaudelle. Perustuslain 44 §:n mukaan valtioneuvostolla 
on harkinta- ja päätösvalta selonteon antamisen suhteen, ja suomalaisessa 
oikeuskäytännössä on epätavallista, että laissa määrätään valtioneuvostolle 
selontekovelvoite. Velvoite on ilmastolain osalta kuitenkin perusteltu, sillä 
ilmastolailla eduskunta rajaa valtioneuvoston muodollista valtaa määrittele-
mällä kasvihuonekaasupäästöjen osalta reunaehdot, joihin muun toiminnan 
on sopeuduttava. Näin ollen olisi johdonmukaista, että valtioneuvoston 
selontekovelvoitteesta on niinikään säädetty laissa16.

3. LAKIESITYKSEN PERUSTELUT

1. luku: Lain tarkoitus ja yleinen tavoite

1 §, Lain tarkoitus. Pykälä ilmaisee lain tarkoituksen, joka on yleisesti 
ilmastonmuutoksen hillintä sekä siihen varautuminen ja sopeutuminen. Il-
mastolain erityinen tarkoitus on asettaa Suomelle kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteet siten kuin on parhaan saatavilla olevan ilmastotieteelli-
sen tiedon mukaan tarpeellista, jotta Suomi osana kansainvälistä yhteistyötä 
osaltaan rajaa maapallon keskilämpötilan nousun alle kahden asteen esite-
olliseen aikaan verrattuna. Näiden kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
ilmastolain tarkoitus on perustaa erityinen hiilibudjettijärjestelmä sekä mää-
rätä näiden hiilibudjettien valmistelusta, laatimisesta, voimaansaattamisesta, 
toimialakohtaisesta jaosta, seurannasta ja tarkistamisesta. 
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2 §, Lain soveltamisala. Pykälä määrittää ilmastolain soveltamisalan. 
Koska lain säätämisellä tavoitellaan kokonaisvaltaisuutta ja ilmastopolitii-
kan virtaviivaistamista kautta koko hallinnon, on johdonmukaista säätää 
ilmastolain soveltamisala laajaksi. Pykälässä säädettäisiin lain soveltamis-
ala koskemaan kaikkien hallinnonalojen ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja 
sopeutumistoimia sekä niitä koskevaa suunnittelua, arviointia, raportointia 
ja viranomaistoimivallan järjestämistä.   

3 §, Kansallinen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite. Pykälässä 
asetetaan Suomelle kansalliset kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet 
vuosille 2020 ja 2050. Tavoitteiden tarkoituksena on, että Suomi sitoutuu 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään parhaan saatavilla olevan ilmasto-
tieteellisen tiedon mukaisesti. Näin Suomi osana kansainvälistä yhteistyötä 
omalta osaltaan rajoittaa globaalia keskilämpötilan nousua siten, että vaa-
rallinen ilmastonmuutos torjutaan. Suomi on osana kansainvälistä ilmasto-
sopimusta sitoutunut globaalin keskilämpötilan nousun rajoittamiseen alle 
kahden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna, mitä pidetään tässä laissa 
kansallisten päästövähennystavoitteiden asettamisen lähtökohtana. Parhaan 
saatavilla olevan ilmastotieteellisen tiedon mukaan kahden asteen tavoitetta 
vastaava päästökehitys edellyttää, että Suomen kotimaiset kasvihuonekaa-
supäästöt vähenevät vähintään 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 95 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

4 §, Päästövähennysvelvoitteiden muuttaminen ja tavoitteiden arviointi-
periaatteet. Pykälässä säädetään, mitkä olosuhteet aiheuttavat ilmastolaissa 
3§:ssä asetetun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen uudel-
leenarviointi- tai muuttamistarpeen. Tällainen tarve voi aiheutua, mikäli 
ilmastotieteellisen tiedon edelleen karttuessa ja täsmentyessä ilmenee tarve 
vähentää edelleen ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksia tai kiristää 
päästövähennysten aikataulua. Tarve voi aiheutua myös, mikäli Suomi saa 
kansainvälisen ilmastosopimuksen osana ilmastolain 3§:ssä määriteltyjä 
päästövähennystavoitteita tiukemmat velvoitteet, tai mikäli kansainvälises-
sä ilmastosopimuksessa siirrytään esimerkiksi tavoittelemaan ilmakehän 
lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. 
Tavoitteen uudelleenarviointi- ja muutostarve voi aiheutua myös silloin, 
jos Euroopan Unionin tasolla sovitaan yhteisistä ilmastonsuojelullisista 
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tavoitteista, joista seuraa Suomelle ilmastolain 3§:ssä asetettuja päästövä-
hennystavoitteita tiukempia velvoitteita. Pykälässä säädetään, että tavoit-
teen muuttaminen on eduskunnan tehtävä. Eduskunnan tulee kuulla asiassa 
tieteellisenä neuvottelukuntana toimivaa kansallista ilmastopaneelia.

5 §, Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälässä määritellään muut lainsää-
dännön osa-alueet, joissa on säädetty ilmastonsuojeluun liittyvistä kysy-
myksistä. Tällaisia ovat päästökauppalaki (311/2011), laki lentoliikenteen 
päästökaupasta (34/2010), laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2009), 
laki hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (416/2012), laki uusiutu-
villa energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) sekä muut 
mahdollisesti myöhemmin säädettävät lait Suomea sitovien kansainvälis-
ten tai eurooppalaisten ilmastonsuojelullisten velvoitteiden kansallisesta 
toimeenpanosta. Lisäksi pykälässä rajataan laki sovellettavaksi kansain-
välisten tai eurooppalaisten ilmastonsuojelullisten vähimmäisvelvoitteiden 
mahdollistamissa puitteissa silloin, kun lain soveltaminen voisi johtaa 
olennaiseen ristiriitaan näiden velvoitteiden kanssa.

6 §, Määritelmät. Pykälässä määritellään ilmastolain keskeiset käsitteet. 
Näitä ovat enimmäispäästöraja, hallinnonala, hiilibudjetti, hiilidioksidiek-
vivalentti, ilmastotoimenpideohjelma, kahden asteen tavoite, kansainväliset 
ilmastonsuojelulliset velvoitteet, kasvihuonekaasu, päästö, päästöinventoin-
ti, päästökauppa, päästöselonteko ja toimiala.

2. luku: Viranomaiset

7 §, Valtioneuvoston tehtävät. Pykälässä asetetaan valtioneuvoston teh-
täväksi vastata ilmastopolitiikan kokonaiskoordinaatiosta. Näin muodoin 
pykälässä säädetään, että valtioneuvoston tehtävänä on vastata ilmastolain 
mukaisten hiilibudjettien laatimisesta, toimeenpanosta ja hallinnoinnista. 
Pykälässä asetetaan valtioneuvoston tehtäväksi myös eri ministeriöissä laa-
dittavien toimialakohtaisten ilmastotoimenpideohjelmien kokoaminen sekä 
sen varmistaminen, että ne vastaavat toimialoittain jyvitettyä hiilibudjettia 
kokonaisuutena.
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8 §, Ministeriöiden tehtävät. Pykälässä kulloiseenkin hallitukseen kuu-
luvien yksittäisten ministeriöiden tehtäväksi asetetaan laatia hiilibudjetin 
toimialakohtaista jyvitystä ja kullekin toimialalle tässä jyvityksessä asetet-
tua enimmäispäästörajaa vastaava ilmastotoimenpideohjelma omaan hallin-
nonalaansa kuuluville toimialoille.

9 §, Tilastokeskuksen tehtävät. Pykälässä säädetään, että ilmastolain in-
ventaarioviranomaisena toimii Tilastokeskus. Tilastokeskuksen tehtäväksi 
asetetaan päästöinventaariotietojen toimittaminen valtioneuvostolle, edus-
kunnalle ja ilmastopaneelille. 

10 §, Asiantuntijaviranomaisten tehtävät. Pykälässä annetaan valtion 
sektoritutkimuslaitoksille tehtäväksi vastata omien toimialojensa asiantun-
tijatehtävistä. Pykälässä lueteltuja asiantuntijaviranomaisia ovat Suomen 
ympäristökeskus, Valtion tekninen tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus. 

3. luku: Ilmastopaneeli

Ilmastolaissa säädetään, että Suomessa toimii tieteellinen ilmastopaneeli, 
jonka tehtävänä on toimia tieteellistä tietoa kokoavana ja välittävänä sekä il-
mastopoliittista päätöksentekoa tukevana asiantuntijaelimenä. Monipuolisesti 
erilaisia tieteenaloja edustavista tutkijoista koottu ilmastopaneeli on perustet-
tu ympäristöministeriön alaisuuteen joulukuussa 2011. Ilmastolain 3. luvussa 
säädetään ilmastopaneelin tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta.
 
11 §, Ilmastopaneelin tehtävät. Pykälässä asetetaan ilmastopaneelin 
yleisiksi tehtäviksi ilmastotieteellisen tiedon kehityksen sekä kansallisen il-
mastopolitiikan ja -lainsäädännön kehityksen ja toimeenpanon seuraaminen 
sekä neuvojen antaminen ilmasto- ja energiapolitiikan valmisteluun liittyen 
tieteellisen tiedon perusteella. Ilmastopaneelin tehtävä on antaa eduskun-
nalle lausuntonsa ilmastolain mukaisista hiilibudjeteista ja niihin liittyvistä 
ilmastotoimenpideohjelmista sekä päästöselonteoista ennen niiden eduskun-
takäsittelyä. Lisäksi ilmastopaneelilla on oikeus tulla kuulluksi asiantun-
tijana eduskunnan mietintövaliokunnassa sen käsitellessä valtioneuvoston 
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esityksiä hiilibudjeteiksi, toimialakohtaisia ilmastotoimenpideohjelmia, vuo-
sittaisia päästöinventaarioita sekä valtioneuvoston päästöselontekoja kunkin 
hiilibudjettikauden päätyttyä, ja muita mahdollisia ilmastolain edellyttämiä 
selontekoja. 
Tieteellinen asiantuntijapaneeli toimii ilmastolakiin liittyvissä tieteellisissä 
asiantuntijatehtävissä myös Iso-Britanniassa. Siellä ilmastopaneelilla on 
tässä laissa esitettyä merkittävästi aktiivisempi rooli hiilibudjettien ja niihin 
liittyvän raportoinnin varsinaisessa tuottamisessa. Suomen ilmastopaneelin 
erilaisen kokoonpanon vuoksi sekä demokraattisesti valittujen edustajien 
päätösvallan turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että hiilibudjettien 
mukaiset ilmastotoimenpideohjelmat ja päästöselonteot laatii valtioneuvosto 
siten, että kukin ministeriö laatii kyseiset ohjelmat ja selonteot omaan hal-
linnonalaansa kuuluvien toimialojen osalta. Ilmastolaissa asetetaan ilmasto-
paneelin tehtäväksi valtioneuvoston ja asiantuntijaviranomaisten laatimien 
selvitysten vastaanottaminen. Pykälässä säädetään ilmastopaneelille myös 
mahdollisuus tilata vastaanottamilleen selvityksille rinnakkaisia selvityksiä 
tai muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä.

12 §, Ilmastopaneelin kokoonpano ja nimittäminen. Pykälässä säädetään 
ilmastopaneelin kokoonpanosta sekä sen nimittämisen periaatteista. Pykä-
län mukaan ilmastopaneeliin tulee kuulua puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja enintään 10 muuta jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet kullekin. 
Korkeatasoisen ja monialaisen tieteellisen ymmärryksen varmistamiseksi 
pykälässä säädetään, että ilmastopaneelin jäsenten on oltava henkilöitä, 
jotka tekevät omilla tieteenaloillaan aktiivista ja korkeatasoista tutkimusta 
ja heidän on edustettava monipuolisesti sekä luonnontieteellisiä että yh-
teiskuntatieteellisiä tieteenaloja. Valtioneuvosto valitsee ilmastopaneelin 
jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ilmastopaneeli kokoontuu puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Pykälässä annetaan mahdollisuus 
säätää valtioneuvoston asetuksella tarkemmin ilmastopaneelin kokoonpa-
nosta ja tehtävistä sekä muista sen toimintaan liittyvistä seikoista.

4. luku: Hiilibudjetit ja ilmastotoimenpideohjelmat

Ilmastolain toiminnallisen kehikon muodostavat nelivuotiset hiilibudje-
tit, joissa asetetaan kokonaispäästörajat kullekin nelivuotiselle hiilibud-
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jettikaudelle. Hiilibudjetit jyvitetään toimialoittain ja niissä asetettujen 
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi kullekin toimialalle laaditaan 
ilmastotoimenpideohjelmat. Hiilibudjeteissa ja ilmastotoimenpideohjelmissa 
asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan sekä vuosittain että kunkin 
hiilibudjettikauden päätyttyä valtioneuvoston laatiman selonteon kautta. 
Ilmastolain luvussa 4 säädetään hiilibudjettien ja ilmastotoimenpideohjel-
mien laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta.

13 §, Hiilibudjettien ja ilmastotoimenpideohjelmien laatimisvelvollisuus. 
Pykälässä säädetään, että valtioneuvostolla on velvollisuus laatia nelivuoti-
set hiilibudjetit ja niiden tavoitteisiin vastaavat ilmastotoimenpideohjelmat 
joka neljäs vuosi. Hiilibudjetti kuvaa neljän kalenterivuoden aikana sallit-
tujen kokonaispäästöjen määrää hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuina. 
Pitkäjänteisen ilmastopolitiikan suunnittelun mahdollistamiseksi hiilibud-
jetteja ja ilmastotoimenpideohjelmia on laadittava ennakoivasti siten, että 
niitä on voimassa esittämisvuotta seuraavat kuusitoista vuotta kattavalle 
ajanjaksolle yleisempinä ja seuraavat neljä vuotta kattavalle ajanjaksolle 
yksityiskohtaisina. Pykälässä asetetaan valtioneuvoston tehtäväksi tehdä 
eduskunnalle esitys hiilibudjeteista ja ilmastotoimenpideohjelmista, ja edus-
kunnan tehtäväksi vastaanottaa esitykset sekä hyväksyä ne ja laatia niistä 
mietinnöt ilmastopaneelia kuultuaan.  

14 §, Pitkän ajanjakson hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman 
sisältö. Pykälässä eritellään esittämisvuotta seuraavat kuusitoista vuotta 
kattavan hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman sisältö. Pitkän ajanjak-
son hiilibudjetissa ja ilmastotoimenpideohjelmassa säädetään esitettäväksi 
yleisselvitys päästökehityksestä, edellistä pitkää ajanjaksoa koskeva raportti 
ja kertomus päästöjen toteutumasta, selvitys päästöinventoinnin suhteesta 
edelliseen hiilibudjettiinja seuraavaa kuuttatoista vuotta koskeva (numeeri-
nen) hiilibudjetti. 
Ilmastolain 4§:ssä tarkoitetun tavoitteiden uudelleenarviointi- ja muutos-
tarpeen selvittämiseksi pitkän ajanjakson hiilibudjettiin on liitettävä lisäksi 
selvitys pitkän ajanjakson hiilibudjetin suhteesta parhaaseen saatavilla 
olevaan ilmastotieteelliseen arvioon siitä, paljonko päästöjä tulee pitkällä 
aikavälillä vähentää vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
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Johdonmukaisuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista, että ilmastolaki ja 
siihen liittyvä ilmastonsuojelullisten toimien kehityksen seuranta toimii 
työkaluna myös Suomen kansainvälisten ja eurooppalaisten ilmastonsuoje-
lullisten velvoitteiden saavuttamisen seurannassa. Tätä tarkoitusta varten 
pitkän ajanjakson hiilibudjettiin tulee liittää myös selvitykset pitkän ajan-
jakson hiilibudjetin suhteesta Suomen kansainvälisiin ilmastonsuojelullisiin 
velvoitteisiin sekä Euroopan Unionin tasolla sovittuihin tavoitteisiin kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, uusiutuvan energian lisäämisestä 
sekä energiansäästöstä.
Pitkän ajanjakson hiilibudjettiin säädetään pykälässä sisällytettäväksi ajan-
jaksoa koskevat suunnitelmat väistämättömään ilmastonmuutokseen sopeu-
tumiseksi sekä hiilinielujen turvaamiseksi ja kasvattamiseksi.
 Pitkän ajanjakson ilmastotoimenpideohjelmassa säädetään esitettäviksi 
yleiset toimenpiteet hiilibudjetin toteutumiseksi, ohjauskeinot tavoitteiden 
saavuttamiseksi, arvio ohjelman suhteesta muihin ympäristö- ja energiapo-
litiikan tavoitteisiin sekä muihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, 
ja arvio ohjelman toteuttamisen edellyttämistä määrärahoista ja muista 
resursseista.

15 §, Keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman 
sisältö. Pykälässä säädetään esittämisvuotta seuraavat neljä vuotta kattavan 
eli keskipitkää ajanjaksoa koskevan hiilibudjetin ja sitä vastaavan ilmasto-
toimenpideohjelman sisällöstä. 
Hiilibudjetissa on pykälän mukaan esitettävä yleisselvitys päästökehityk-
sestä, edellistä keskipitkää ajanjaksoa koskeva päästöinventointiraportti, 
päästöinventointikertomus, joka sisältää esittämisvuotta edeltäneitä neljää 
vuotta koskevat päästöjen keskiarvotiedot toimialoittain, selvitys päästöin-
ventoinnin suhteesta edellisen hiilibudjettiin yleisesti ja toimialoittain ja 
seuraavia neljää vuotta koskeva hiilibudjetti, joka sisältää toimialoittain 
jyvitetyt hiilibudjetit.
Pykälässä säädetään, että hiilibudjetissa asetetussa enimmäispäästörajassa 
pysymiseksi laadittavassa ilmastotoimenpideohjelmassa on esitettävä ylei-
set toimenpiteet hiilibudjetin toteutumiseksi, yleiset ja erityiset ohjauskeinot 
tavoitteiden saavuttamiseksi, arvio ohjelman suhteesta muihin ympäristö- ja 
energiapolitiikan ja muihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, sekä arvio 
ohjelman toteuttamisen edellyttämistä määrärahoista ja muista resursseista. 
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16 §, Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman laatiminen. Pykälässä 
säädetään seikoista, jotka valtioneuvoston on huomioitava, kun se laatii 
uutta keskipitkää ajanjaksoa koskevaa hiilibudjettia. Pykälässä luetellaan 
seuraavat asian kannalta merkitykselliset seikat: toteutuneet kasvihuone-
kaasupäästöt edeltäneeltä neljän vuoden hiilibudjettikaudelta, käytössä ol-
leiden ohjauskeinojen tehokkuus- ja vaikuttavuusarviot, ilmastonmuutosta 
koskeva tieteellinen tieto, toimenpiteiden ja ohjauskeinojen kustannustehok-
kuus, Euroopan unionin ilmastopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, maa-
ilmanlaajuiset ilmastopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, energiapoliittiset 
tavoitteet ja toimenpiteet, ilmastopoliittisten toimenpiteiden suhde muuhun 
ympäristöpolitiikkaan sekä ilmastopoliittisten toimenpiteiden sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset.

17 §, Hiilibudjettien toimialakohtainen jako. Pykälässä säädetään, että 
jokainen keskipitkää ajanjaksoa koskeva hiilibudjetti tulee jyvittää toimi-
aloittain niin, että eri toimialojen enimmäispäästörajat vastaavat yhteen-
laskettuina hiilibudjettia kokonaisuudessaan. Jyvitys on valtioneuvoston 
tehtävä. Pykälässä annetaan mahdollisuus säätää valtioneuvoston asetuksel-
la tarkemmin hiilibudjetin jyvittämisestä eri toimialojen kesken.

18 §, Toimialakohtaisten ilmastotoimenpideohjelmien laatiminen ja toi-
meenpano. Pykälässä säädetään periaatteista, joiden nojalla toimialoittain 
jyvitettyä keskipitkän ajanjakson hiilibudjettia vastaavat toimialakohtaiset 
ilmastotoimenpideohjelmat laaditaan ja pannaan toimeen. Valtioneuvosto 
vahvistaa toimikauden alussa toimialojen jaottelun kuhunkin hallitukseen 
kuuluvien ministeriöiden hallinnonaloihin. Kukin ministeriö on vastuussa 
omaan hallinnonalaansa kuuluvien toimialojen osalta ilmastotoimenpide-
ohjelman laatimisesta. Valtioneuvosto vastaa siitä, että toimialakohtaisissa 
ilmastotoimenpideohjelmissa luetellut toimenpiteet ovat riittäviä, jotta hiili-
budjetin määrittelemä enimmäispäästöraja hiilibudjettikaudella ei ylity.
Pykälässä annetaan mahdollisuus säätää valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin toimialojen jaottelusta ja päästökiintiöiden siirtomenettelystä toi-
sen ministeriön käytettäväksi ministeriöiden välisen vastuunjaon mahdol-
lisesti muuttuessa, ilmastotoimenpideohjelmien laatimismenettelystä sekä 
näiden ohjelmien sisältämien toimenpiteiden vaikuttavuuden ja riittävyyden 
seurannasta.
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19 §, Valtioneuvoston selonteko päästökehityksestä ja eduskunnan osal-
listuminen päätöksentekoon. Pykälässä säädetään, että valtioneuvoston on 
määrä antaa eduskunnalle selonteko neljän vuoden välein. Selonteon tulee 
sisältää ilmastolain 15 §:ssä määritelty pitkän ajanjakson hiilibudjetti ja 
ilmastotoimenpideohjelma seuraavalle 16-vuotisjaksolle samoin kuin ilmas-
tolain 16 §:ssä määritelty keskipitkän ajanjakson hiilibudjetti ja ilmastotoi-
menpideohjelma seuraavalle nelivuotiskaudelle. Edellämainittujen lisäksi 
selonteon tulee sisältää suunnitelma ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja 
sopeutumiseksi sekä arvio siitä, tuleeko pitkää ajanjaksoa koskevan hiili-
budjetin tavoitteita kiristää uuden, parhaan saatavilla olevan ilmastotieteel-
lisen tiedon valossa. 
On tarkoituksenmukaista, että ilmastolaki ja siihen liittyvä ilmastonsuoje-
lullisten toimien kehityksen seuranta toimii työkaluna myös Suomen kan-
sainvälisten ja eurooppalaisten ilmastonsuojelullisten velvoitteiden saavut-
tamisen seurannassa. Tätä tarkoitusta varten valtioneuvoston selontekoon 
tulee liittää myös tiedot toteutuneista kasvihuonekaasupäästöistä suhteessa 
Suomea koskeviin kansainvälisiin ilmastonsuojelullisiin velvoitteisiin sekä 
Euroopan Unionin tasolla sovittuihin päästövähennysvelvoitteisiin. Lisäksi 
pykälän mukaan selontekoon on liitettävä selvitys toteutuneista toimenpi-
teistä suhteessa Euroopan Unionin uusiutuvan energian tavoitteeseen (direk-
tiivi 2009/28/EC) sekä energiansäästötavoitteeseen (direktiivi 2006/32/EC).

20 §, Keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin noudattamisvelvollisuus. Py-
kälässä säädetään valtioneuvostolle velvoite antaa eduskunnalle erityinen 
selonteko, mikäli esittämisvuotta edeltäneellä hiilibudjettikaudella pääs-
tökehitys on poikennut yli 5 prosenttia hiilibudjetissa esitetystä kokonais-
päästömäärästä. Erityisen selonteon tulee sisältää toimenpiteet, joihin val-
tioneuvosto ryhtyy pitkän ajanjakson hiilibudjetin mukaiselle tavoiteuralle 
palaamiseksi. Erityisen selonteon tarkoituksena on varmistaa, että mikäli 
valtioneuvosto ei saavuta hiilibudjetin mukaisia päästövähennystavoitteita 
tietyllä hiilibudjettikaudella, asianmukaisiin tasapainottaviin toimenpitei-
siin voidaan ryhtyä pikaisesti ilman, että ilmastolain 2 §:ssä asetetut pitkän 
aikavälin ilmastonsuojelulliset tavoitteet vaarantuvat.   

21 §, Hiilibudjettien toimialakohtainen seuranta ja arviointi. Pykälässä 
säädetään, että valtioneuvoston vastuulla on seurata keskipitkän ajanjakson 
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hiilibudjetin toimialakohtaista toteutumista ja ryhdyttävä korjaaviin toi-
menpiteisiin, mikäli päästökehitys jollakin toimialalla poikkeaa yli 5 pro-
senttia hiilibudjetissa sallitusta toimialakohtaisesta enimmäispäästörajasta. 
Korjaavia toimenpiteitä voivat tällöin olla esimerkiksi päästökiintiöiden 
siirrot toimialojen välillä, mikäli jollakin toimialalla päästöt jäävät kiintiötä 
pienemmiksi ja jollakin toisella ylittävät kiintiön. Valtioneuvosto voi arvioi-
da myös edellytyksiä pykälässä 22 kuvattuun päästömäärän siirtämiseen.

22 §, Hiilibudjettiin sisältyvän päästömäärän siirtomahdollisuus. Pykä-
lässä säädetään mahdollisuudesta päästöyksiköiden lainaamiseen ja tallet-
tamiseen hiilibudjettikausien välillä. Pykälän mukaan päästöyksiköitä voi 
tarpeen vaatiessa lainata seuraavalta hiilibudjettikaudelta siten, että seu-
raavalle keskipitkälle ajanjaksolle kuuluvalta hiilibudjettikaudelta siirre-
tään kuluvalle kaudelle päästöyksiköitä enintään määrä, joka vastaa viittä 
prosenttia kuluvan hiilibudjettikauden maksimipäästömäärästä. Mikäli 
kuluvan hiilibudjettikauden päästöt jäävät alle sallittujen päästöjen enim-
mäismäärän, voidaan käyttämättä jääneet päästöyksiköt pykälän mukaan 
siirtää ylimääräisinä seuraavalle hiilibudjettikaudelle ilman prosentuaalista 
rajoitusta. Pykälän mukaan valtioneuvoston tulee esittää päästöyksiköiden 
lainaamista tai tallettamista eduskunnalle, joka tekee päätöksen asiassa. 
Valtioneuvosto huolehtii pykälän mukaan siitä, että siirrossa huomioidaan 
pitkän ajanjakson hiilibudjetissa esitetyt tavoitteet. 

23 §, Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman muuttaminen. Pykä-
lässä säädetään periaatteista, joiden nojalla hiilibudjettia ja sitä vastaavaa 
ilmastotoimenpideohjelmaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa. Tarve voi 
syntyä, mikäli kansainväliset tai eurooppalaiset ilmastonsuojelulliset vel-
voitteet tätä edellyttävät, tai mikäli hiilibudjetissa tai ilmastotoimenpideoh-
jelmassa havaitaan vakavia puutteita. Kansainvälinen kehitys tai Euroopan 
Unionin tasolla sovittavat tavoitteet tai toimenpiteet saattavat myös johtaa 
tilanteeseen, jossa Suomea koskevat ilmastonsuojelulliset vähimmäisvel-
voitteet muodostuvat tiukemmiksi kuin hiilibudjetissa asetetut tavoitteet. 
Tällöin hiilibudjettia tulee muuttaa. Hiilibudjetin muuttamisesityksen laati-
misesta vastaa valtioneuvosto, ja eduskunta hyväksyy muutokset hiilibud-
jettiin ilmastopaneelia kuultuaan.  
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24 §, Päästökehityskertomukset. Pykälässä säädetään päästöjen kehityksen 
vuosittaisesta seurannasta. Sen mukaan valtioneuvoston tulee antaa edus-
kunnalle vuosittain kertomus kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastotoimen-
pideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta. Pykälän mukaan 
päästökehityskertomusten tulee olla julkisia. Vuosittain tapahtuva päästöjen 
seuranta mahdollistaa tarpeen vaatiessa nopeat korjausliikkeet keskipitkän 
aikavälin hiilibudjetin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

25 §, Päästökehityskertomusten sisältö. Pykälässä säädetään vuosittain 
julkaistavien päästökehityskertomusten sisällöstä. Päästökehityskertomuk-
seen on sisällytettävä kasvihuonekaasuinventaarioon perustuvat tiedot 
kasvihuonekaasupäästöistä toimialoittain sekä ilmastotoimenpideohjelman 
mukaisten toimenpiteiden toteutuminen ja vaikutukset kasvihuonekaasu-
päästöihin. Pykälän mukaan kertomuksen sisällöstä on mahdollista säätää 
tarkemmin asetuksella.  

5. luku: Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman valmistelu- ja 
laatimismenettely

Ilmastonmuutoksen torjunta on koko suomalaista yhteiskuntaa laajasti kos-
kettava kysymys. Ilmastolain mukaisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmän 
avulla ilmastonsuojeluun liittyvät toimenpiteet on mahdollista tehdä läpi-
näkyviksi ja ymmärrettäviksi sekä osallistaa kansalaisyhteiskuntaa niitä 
koskevaan päätöksentekoon. Ilmastolain 5. luku käsittelee hiilibudjettien ja 
ilmastotoimenpideohjelmien valmistelua ja laadintaa avoimuuden ja osallis-
tamisen näkökulmasta. 

26 §, Avoimuus hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman valmistelus-
sa. Pykälässä säädetään, että hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman val-
mistelun on oltava avointa ja läpinäkyvää siten, että edellytykset asiasta käy-
tävälle julkiselle keskustelulle ovat olemassa. Pykälän mukaan hiilibudjetin ja 
ilmastotoimenpideohjelman luonnosten tulee olla saatavilla tietoverkossa, ja 
niitä koskevien mielipiteiden esittämiselle on varattava riittävästi aikaa. Myös 
hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman valmisteluun liittyvät taustaselvi-
tykset ja näihin liittyvät laskelmat ovat pykälän mukaan julkisia asiakirjoja.
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27 §, Osallistaminen hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman val-
mistelussa. Pykälän mukaan hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman 
valmisteluun on osallistettava valtakunnallisia yhdistyksiä ja säätiöitä 
varaamalla näille tilaisuus tutustua asiakirjaluonnoksiin sekä esittää niis-
tä kirjallinen mielipiteensä. Lisäksi pykälässä säädetään valtioneuvostolle 
velvollisuus pyytää lausunto ilmastopaneelilta, keskeisiltä valtakunnallisilta 
järjestöiltä, alueellisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä 
maakuntien liitoilta ja viranomaisilta sekä muilta viranomaisilta, joiden toi-
mialaan asia voi liittyä olennaisilta osin. Pykälässä varataan mahdollisuus 
säätää menettelystä tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

6. luku: Vaikutusten arviointi

28 §, Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman vaikutusten arviointi. 
Pykälässä säädetään ympäristö- ja muiden vaikutusten arvioinnista hiili-
budjetin ja ilmastotoimenpideohjelman valmistelun osalta, että vaikutukset 
on arvioitava viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutus-
ten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti. 

29 §, Ilmastolain tavoitteiden huomiointi muissa lainsäädäntöhank-
keissa sekä valtion talouden suunnittelussa. Pykälässä säädetään, että 
lainsäädäntöhankkeiden, valtiontalouden kehysten sekä valtion talousar-
vion valmistelun yhteydessä toteutettavat vaikutusarvioinnit on ulotettava 
koskemaan myös päästöjen kehitystä ja ilmastolain tavoitteiden toteutumis-
ta. Pykälässä asetetaan valtioneuvostolle velvoite varmistaa, että ilmastotoi-
menpideohjelman mukaisille tai hiilibudjetin tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarpeellisille toimille on budjetoitu riittävät varat.
 
7. luku: Voimaantulo

30 §, Voimaantulo. Pykälässä säädetään ilmastolain voimaantulosta, että 
siitä säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Pykälässä asetetaan valtio-
neuvoston tehtäväksi laatia ensimmäinen hiilibudjetti ja ilmastotoimenpideoh-
jelma viipymättä tämän lain voimaantulon jälkeen, jolloin ne ovat voimassa 
kuluvan hallituskauden loppuun. Ensimmäinen täysi, nelivuotinen hiilibudjet-
tikausi alkaa siten kuluvaa hallituskautta seuraavan hallituskauden alusta.
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LAKIEHDOTUS
Ilmastolaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1. LUKU: LAIN TARKOITUS JA YLEINEN TAVOITE

1 §, Lain tarkoitus17

Tässä laissa säädetään ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, siihen varautu-
misesta ja sopeutumisesta. Tämän lain tarkoitus on:
1) säätää Suomelle kansalliset kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoit-
teet parhaan saatavilla olevan ilmastotieteellisen tiedon pohjalta osana maa-
ilmanlaajuisia toimenpiteitä siten, että maapallon keskilämpötilan nousu 
rajataan kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan,
2) perustaa vähennysvelvoitteiden saavuttamiseksi hiilibudjettijärjestelmä, 
sekä
3) määrätä hiilibudjettien laatimisesta, voimaansaattamisesta sekä tarkista-
misesta.

2 §, Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaikilla hallinnonaloilla ilmastonmuutoksen hillitse-
mis- ja sopeutumistoimiin sekä niitä koskevaan suunnitteluun, arviointiin, 
raportointiin ja viranomaistoimivallan järjestämiseen. 

3 §, Kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite

Suomi sitoutuu kansallisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään siten 
kuin parhaan saatavilla olevan kansainvälisen ilmastotieteellisen tiedon 
perusteella on Suomen osalta tarpeellista ilmakehän lämpenemisen rajoitta-
miseksi siten, että vaarallinen ilmastonmuutos torjutaan.
Edellä mainitun velvoitteen toteuttamiseksi valtioneuvoston on asetettava 
vaiheittaiset velvoitteet Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
siten, että ne ovat vuonna 2020 40 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990 
ja vuonna 2050 95 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. 

17 Tämän lakiesityksen laatijat 
ovat kiitollisia Ari Ekroosin ja 
Matias Warstan tuottamista 
pykälähahmotelmista heidän 
laatimassaan ilmastolain 
esiselvityksessä. Tämän 
lakiesityksen toimittajat ovat 
noudattaneet Ekroosin ja 
Warstan pykälähahmotelmi-
en logiikkaa ja rakentaneet 
hahmoteltujen pykälien päälle. 
Tämän lakiesityksen sisäl-
löllisistä linjauksista vastaa-
vat kuitenkin yksinomaan 
lakiesityksen toimittajat. 
Ilmastolain esiselvitys on 
saatavilla osoitteessa: http://
www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=136909&lan=fi
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4 §, Päästövähennysvelvoitteiden muuttaminen ja tavoitteiden 
arviointiperiaatteet

Eduskunnan tulee, kansallista ilmastopaneelia kuultuaan, muuttaa yllä 
3§:ssä nimettyjä päästövähennystavoitteita, milloin:
1) siihen on parhaan saatavilla olevan ilmastotieteellisen tiedon perusteella 
perusteltu tarve, tai
2) milloin se on tarpeen Suomen kansainvälisten tai eurooppalaisten ilmas-
tonsuojelullisten vähimmäisvelvoitteiden täyttämiseksi.

5 §, Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tätä lakia sovellettaessa on otettava huomioon, mitä säädetään:
1) päästökauppalaissa (311/2011), 
2) laissa lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010), 
2) laissa Kioton mekanismien käytöstä (109/2009), 
3) laissa hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (416/2012), 
4) laissa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 
(1396/2010), sekä
5) muussa Suomea sitovien kansainvälisten tai eurooppalaisten ilmaston-
suojelullisten velvoitteiden kansallisesta toimeenpanosta säätävässä lainsää-
dännössä.
 
Milloin tämän lain soveltaminen johtaisi olennaiseen ristiriitaan Suomea 
sitovien kansainvälisten tai eurooppalaisten ilmastonsuojelullisten vä-
himmäisvelvoitteiden kanssa, tätä lakia sovelletaan ainoastaan kulloinkin 
kyseessä olevien kansainvälisten tai eurooppalaisten ilmastonsuojelullisten 
vähimmäisvelvoitteiden mahdollistamissa puitteissa.

6 §, Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan
 1) Enimmäispäästörajalla neljän vuoden hiilibudjettikautta koskevaa suu-
rinta sallittua yhteenlaskettujen päästöjen määrää yksittäisellä toimialalla 
tai Suomen kansallisten kasvihuonepäästöjen osalta kokonaisuutena,
2) Hallinnonalalla kunkin ministeriön toimivallan piiriin kuuluvia toimialoja, 
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3) Hiilibudjetilla tiettynä aikavälinä sallittujen päästöjen kokonaismäärää 
miljoonissa tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia sekä siihen liittyvää päästö-
kehityksen raportointia ja muuta aineistoa, joka on informoidun päätöksen-
teon kannalta oleellista,
4) Hiilidioksidiekvivalentilla yhtä yksikköä hiilidioksidia tai muun kasvi-
huonekaasun määrää, jolla on vastaava vaikutus maapallon lämpenemiseen 
kuin yhdellä yksiköllä hiilidioksidia,
5) Ilmastotoimenpideohjelmalla hiilibudjeteista säätämisen yhteydessä 
vahvistettavaa toimenpideohjelmaa, jonka avulla hiilibudjeteissa asetetut 
tavoitteet toteutetaan, 
6) Kahden asteen tavoitteella kansainvälisen ilmastopolitiikan perustana 
olevaa sitoumusta rajoittaa globaalin lämpötilan nousu kahteen asteeseen 
esiteolliseen aikaan verrattuna. Kahden asteen lämpenemisen ylittyessä 
riski laajoihin, äkillisiin katastrofeihin kasvaa hyppäyksenomaisesti,
7) Kansainvälisillä ilmastonsuojelullisilla velvoitteilla niitä velvoitteita, 
jotka koskevat Suomea osana Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ilmaston-
muutosta koskevaa puitesopimusta,
8) Kasvihuonekaasulla hiilidioksidia (CO2), metaania (CH4), typpioksiduu-
lia (N2O), fluorihiilivetyjä (HFC), perfluorihiilivetyjä (PFC) sekä rikki-
heksafluoridia (SF6), joiden päästöt lasketaan hiilidioksidiekvivalenteiksi 
muunnettuina,
9) Päästöllä ilmastoa lämmittävää ihmisen toiminnan synnyttämää kasvi-
huonekaasun päästöä ilmakehään, 
10) Päästöinventoinnilla Tilastokeskuksen seurantaan perustuvaa, vuosit-
tain annettavaa selvitystä toteutuneista päästöistä, 
11) Päästökaupalla Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmää,
12) Päästöselonteolla hallituksen raporttia eduskunnalle ja ilmastopanee-
lille siitä, onko ilmastolain tavoiteuralla pysytty kuluneella nelivuotisella 
hiilibudjettikaudella,
13) Toimialoilla yhteiskunnan toimintojen jaottelua Tilastokeskuksen toimi-
alaluokitukseen perustuen.



33

2. LUKU: VIRANOMAISET

7 §, Valtioneuvoston tehtävät 

Valtioneuvoston tehtävänä on: 
1) vastata ilmastopolitiikan koordinaatiosta,  
2) vastata hiilibudjettien laatimisesta ja toimeenpanosta sekä, milloin tästä 
laista tai muualta ei toisin ilmene, tähän lakiin liittyvästä hallinnoinnista,
3) koota ministeriöiden laatimat toimialakohtaiset ilmastotoimenpideohjel-
mat ja vastata niiden ja hiilibudjettien yhdenmukaisuudesta,  
4) muut tämän lain mukaiset tehtävät. 

8 §, Ministeriöiden tehtävät

Kuhunkin hallitukseen kuuluvien ministeriöiden tehtävänä on laatia hiili-
budjetin toimialakohtaista jakoa vastaava ilmastotoimenpideohjelma omaan 
hallinnonalaansa kuuluvien toimialojen osalta.

9 §, Tilastokeskuksen tehtävät 

Tilastokeskuksen tehtävänä on: 
1) toimia tämän lain mukaisena inventaarioviranomaisena, 
2) toimittaa valtioneuvostolle, eduskunnalle ja ilmastopaneelille päästöin-
ventaariotiedot kunkin vuoden päästötoteutumasta. 
 
10 §, Asiantuntijaviranomaisten tehtävät 

Tässä lueteltujen asiantuntijaviranomaisten tehtävänä on vastata tämän lain 
mukaisista tehtävistä toimialoillaan: 
- Suomen ympäristökeskus 
- Valtion tekninen tutkimuskeskus 
- Metsäntutkimuslaitos 
- Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 
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3. LUKU: ILMASTOPANEELI 

11 §, Ilmastopaneelin tehtävät 
 
Ilmastopaneelin tehtävänä on: 
1) seurata tieteellisen tiedon kehitystä, 
2) seurata kansallisen ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön kehitystä ja toi-
meenpanoa, 
3) antaa tieteelliseen tietoon perustuen neuvoja ilmasto- ja energiapolitiikan 
valmisteluun liittyen, 
4) antaa lausuntonsa valtioneuvoston esittämistä hiilibudjeteista, ilmasto-
toimenpideohjelmista sekä valtioneuvoston esittämistä kasvihuonekaasujen 
päästöselonteoista ennen niiden eduskuntakäsittelyä. Ilmastopaneeli vas-
taanottaa valtioneuvoston ja asiantuntijaviranomaisten laatimia selvityksiä. 
Tämän lisäksi ilmastopaneeli voi tilata rinnakkaisia selvityksiä tai muita 
tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 

12 §, Ilmastopaneelin kokoonpano ja nimittäminen 

Ilmastopaneelissa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 10 
muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Kullekin jäsenelle on lisäksi määrättävä henkilökohtainen varajäsen. 
Jäsenten on oltava omilla aloillaan aktiivista ja korkeatasoista tutkimusta 
tekeviä henkilöitä ja edustettava monipuolisesti luonnontieteellisiä ja yh-
teiskuntatieteellisiä tieteenaloja. Ilmastopaneelin kutsuu koolle puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin ilmastopaneelin 
kokoonpanosta ja tehtävistä sekä muista sen toimintaan liittyvistä seikoista. 

4. LUKU: HIILIBUDJETIT JA 
ILMASTOTOIMENPIDEOHJELMAT 

13 §, Hiilibudjettien ja ilmastotoimenpideohjelmien laatimisvelvollisuus 

Valtioneuvoston tulee joka neljäs vuosi laatia kasvihuonekaasujen vähen-
tämiseksi hiilibudjetit ja niiden tavoitteisiin vastaavat ilmastotoimenpide-
ohjelmat. Hiilibudjetit vastaavat neljän vuoden aikana sallittua päästöjen 
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kokonaismäärää miljoonissa tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia. 
Hiilibudjetit ja ilmastotoimenpideohjelmat on esitettävä pitkälle ajanjaksolle, 
jonka tulee kattaa esittämisvuotta seuraavat kuusitoista (16) vuotta ja keskipit-
källe ajanjaksolle, jonka tulee kattaa esittämisvuotta seuraavat neljä (4) vuotta.  
Valtioneuvoston tulee tehdä hiilibudjeteista ja ilmastotoimenpideohjelmista 
esitys. Eduskunta vastaanottaa valtioneuvoston esityksen ja hyväksyy sen 
ilmastopaneelia kuultuaan sekä laatii mietinnön. 

14 §, Pitkän ajanjakson hiilibudjetin ja  
ilmastotoimenpideohjelman sisältö 

Hiilibudjetissa on esitettävä: 
1) yleisselvitys päästökehityksestä, 
2) edellistä pitkää ajanjaksoa koskeva päästöinventointiraportti, 
3) päästöinventointikertomus, 
4) selvitys päästöinventoinnin suhteesta edellisen hiilibudjettiin, 
5) seuraavaa kuuttatoista vuotta koskeva (numeerinen) hiilibudjetti, 
6) selvitys pitkän ajanjakson hiilibudjetin suhteesta parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen arvioon siitä, paljonko päästöjä tulee pitkällä aikavälil-
lä vähentää vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi,
7) selvitys pitkän ajanjakson hiilibudjetin suhteesta Suomen kansainvälisiin 
ilmastonsuojelullisiin velvoitteisiin sekä Euroopan Unionin tasolla sovit-
tuihin tavoitteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, uusiutuvan 
energian lisäämisestä sekä energiansäästöstä,
8) suunnitelma väistämättömään ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi,
9) suunnitelma hiilinielujen turvaamiseksi ja kasvattamiseksi.
 
Ilmastotoimenpideohjelmassa on esitettävä: 
1) yleiset toimenpiteet hiilibudjetin toteutumiseksi, 
2) ohjauskeinot tavoitteiden saavuttamiseksi, 
3) arvio ohjelman suhteesta muihin ympäristö- ja energiapolitiikan tavoit-
teisiin,
4) arvio ohjelman suhteesta työllisyys- ja elinkeinopolitiikan ja muihin 
tärkeisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin,
5) arvio ohjelman toteuttamisen edellyttämistä määrärahoista ja muista 
resursseista.
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15 §, Keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin ja 
ilmastotoimenpideohjelman sisältö 

Hiilibudjetissa on esitettävä: 
1) yleisselvitys päästökehityksestä, 
2) edellistä keskipitkää ajanjaksoa koskeva päästöinventointiraportti, 
3) päästöinventointikertomus, joka sisältää esittämisvuotta edeltäneitä nel-
jää vuotta koskevat päästöjen keskiarvotiedot toimialoittain, 
4) selvitys päästöinventoinnin suhteesta edellisen hiilibudjettiin yleisesti ja 
toimialoittain, 
5) seuraavia neljää vuotta koskeva hiilibudjetti, joka sisältää toimialoittain 
jyvitetyt hiilibudjetit. 

Ilmastotoimenpideohjelmassa on esitettävä: 
1) yleiset toimenpiteet hiilibudjetin toteutumiseksi, 
2) yleiset ja erityiset ohjauskeinot tavoitteiden saavuttamiseksi, 
3) arvio ohjelman suhteesta muihin ympäristö- ja energiapolitiikan tavoit-
teisiin,
4) arvio ohjelman suhteesta työllisyys- ja elinkeinopolitiikan ja muihin 
tärkeisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin,
5) arvio ohjelman toteuttamisen edellyttämistä määrärahoista ja muista 
resursseista. 
 
16 §, Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman laatiminen 

Valtioneuvoston on uutta keskipitkän ajanjakson hiilibudjettia laatiessaan 
otettava huomioon: 
1) toteutuneet kasvihuonekaasupäästöt edeltäneeltä neljän vuoden hiilibud-
jettikaudelta, 
2) käytössä olleiden ohjauskeinojen tehokkuus- ja vaikuttavuusarviot, 
3) ilmastonmuutosta koskeva tieteellinen tieto, 
4) toimenpiteiden ja ohjauskeinojen kustannustehokkuus, 
5) Euroopan unionin ilmastopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, 
6) maailmanlaajuiset ilmastopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, 
7) energiapoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, 
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8) ilmastopoliittisten toimenpiteiden suhde muuhun ympäristöpolitiikkaan, 
9) ilmastopoliittisten toimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. 

17 §, Hiilibudjettien toimialakohtainen jako 

Valtioneuvosto päättää kunkin keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin toi-
mialakohtaisesta jaosta siten, että kunkin toimialan enimmäispäästörajat 
vastaavat yhteenlaskettuina keskipitkän ajanjakson kokonaishiilibudjettia. 
Menettelystä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

18 §, Toimialakohtaisten ilmastotoimenpideohjelmien laatiminen ja 
toimeenpano

Valtioneuvosto vahvistaa kunkin hallituksen toimikauden alussa siihen 
kuuluvien ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluvat toimialat.
Ministeriöt vastaavat kukin omaan hallinnonalaansa kuuluvien toimialojen 
osalta toimialakohtaista hiilibudjettia vastaavan ilmastotoimenpideohjelman 
laatimisesta.

Valtioneuvoston kanslia vastaa siitä, että 
1) hallinnonaloittain jaetun keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin sisältämät 
päästökiintiöt eivät ylitä sallittua enimmäispäästömäärää,
2) hallinnonaloittaisissa ilmastotoimenpideohjelmissa esitetyt yleiset toi-
menpiteet ja erityiset ohjauskeinot varmistavat hiilibudjetissa määritellyn 
enimmäispäästörajan sisällä pysymisen,
3) ministeriöiden välisen vastuunjaon muuttuessa päästökiintiöiden siirty-
misestä toisen viraston tai ministeriön käytettäväksi säädetään välittömästi 
vastuunjaon muutoksen astuessa voimaan.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin toimialojen jaotte-
lusta ja päästökiintiöiden siirtomenettelystä toisen ministeriön käytettäväksi 
ministeriöiden välisen vastuunjaon mahdollisesti muuttuessa, ilmastotoi-
menpideohjelmien laatimismenettelystä sekä näiden ohjelmien sisältämien 
toimenpiteiden vaikuttavuuden ja riittävyyden seurannasta.
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19 §, Valtioneuvoston selonteko päästökehityksestä ja eduskunnan 
osallistuminen päätöksentekoon 

Valtioneuvoston tulee antaa eduskunnalle joka neljäs vuosi selonteko, joka 
sisältää:  
1) pitkän ajanjakson hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman, 
2) keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman, 
3) suunnitelman ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja sopeutumiseksi, 
4) tiedot toteutuneista kasvihuonekaasupäästöistä suhteessa kansainvälisiin 
ilmastonsuojelullisiin velvoitteisiin,
5) tiedot toteutuneista kasvihuonekaasupäästöistä suhteessa Euroopan Uni-
onin tasolla sovittuihin päästövähennysvelvoitteisiin,
6) tiedot toteutetuista toimenpiteistä suhteessa Euroopan Unionin uusiutu-
van energian tavoitteeseen (direktiivi 2009/28/EC),
7) tiedot toteutetuista toimenpiteistä suhteessa Euroopan Unionin energian-
säästötavoitteeseen (direktiivi 2006/32/EC) sekä mahdolliseen myöhempään 
energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevaan lainsäädäntöön,
8) arvion siitä, tuleeko pitkän ajanjakson hiilibudjettien tavoitteita kiristää 
uuden, parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon valossa.

20 §, Keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin noudattamisvelvollisuus  

Keskipitkän ajanjakson hiilibudjetti sitoo valtioneuvostoa siten, että valtio-
neuvoston tulee antaa eduskunnalle erityinen selonteko, mikäli vuosittain 
esitettävästä päästökehityskertomuksesta käy ilmi, että esittämisvuotta 
edeltäneitä neljää vuotta koskeva keskimääräinen päästökehitys poikkeaa 
yli 5 prosenttia hiilibudjetissa esitetystä päästömäärästä. Erityisessä selon-
teossa on esitettävä toimenpiteet hiilibudjetin tavoiteuralle palaamiseksi.

21 §, Hiilibudjettien toimialakohtainen seuranta ja arviointi  

Valtioneuvoston on seurattava keskipitkän ajanjakson hiilibudjetin toteutu-
mista toimialoittain ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli keski-
määräinen päästökehitys poikkeaa yli 5 prosenttia hiilibudjetissa sallitusta 
toimialakohtaisesta kokonaispäästömäärästä. 
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22 §, Hiilibudjettiin sisältyvän päästömäärän siirtomahdollisuus 

Valtioneuvosto voi siirtää seuraavalle keskipitkälle ajanjaksolle kuuluvalta 
hiilibudjettikaudelta kuluvalle kaudelle päästöyksiköitä määrän, joka vastaa 
enintään viittä prosenttia kuluvan kauden päästömäärästä. 
Mikäli kuluvan hiilibudjettikauden päästöt jäävät alle sallitun päästöjen 
enimmäismäärän, voidaan käyttämättä jääneet päästöyksiköt siirtää yli-
määräisinä seuraavalle hiilibudjettikaudelle ilman prosentuaalista rajoitusta. 
Päätöksen lainaamisesta ja tallettamisesta tekee eduskunta valtioneuvoston 
esityksestä. Siirrot tulee tehdä hiilibudjettikauden kuluessa. Valtioneuvos-
ton on varmistettava, että siirron yhteydessä kiristetään seuraavan hiilibud-
jettikauden enimmäispäästömäärää siirtoa vastaavalla tavalla ja huomioi-
daan pitkän ajanjakson hiilibudjetissa esitetyt tavoitteet. 

23 §, Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman muuttaminen 

Valtioneuvosto voi muuttaa hiilibudjettia tai ilmastotoimenpideohjelmaa: 
1) kansainvälisten ilmastonsuojelullisten velvoitteiden täyttämiseksi,
2) eurooppalaisten ilmastonsuojelullisten velvoitteiden noudattamiseksi,
3) mikäli hiilibudjetissa havaitaan vakavia puutteita. 

Valtioneuvoston tulee muuttaa päästökehitysarviota tai ilmastotoimenpide-
ohjelmaa, mikäli: 
1) kansainvälinen kehitys edellyttää tätä Suomea sitovien kansainvälisten 
ilmastonsuojelullisten vähimmäisvelvoitteiden noudattamiseksi, 
2) Euroopan Unionin tasolla sovitut tavoitteet ja toimenpiteet edellyttävät 
tätä Suomea sitovien eurooppalaisten ilmastonsuojelullisten vähimmäisvel-
voitteiden noudattamiseksi.

24 §, Päästökehityskertomukset  

Valtioneuvoston on annettava eduskunnalle kasvihuonekaasuinventaarion 
pohjalta vuosittain kertomus kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastotoimenpi-
deohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta. 
Valtioneuvoston tulee julkaista päästökehityskertomusten tiedot. 
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25 §, Päästökehityskertomusten sisältö  

Päästökehityskertomukseen on kasvihuonekaasuinventaarioon perustuen 
sisällytettävä seuraavat tiedot: 
1) kasvihuonekaasupäästötiedot toimialoittain, ja
2) tiedot ilmastotoimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumi-
sesta ja vaikuttavuudesta kasvihuonekaasupäästöihin.
 
Kertomuksen sisällöstä voidaan säätää tarkemmin asetuksella. 

5. LUKU: HIILIBUDJETIN JA ILMASTOTOIMENPIDE-
OHJELMAN VALMISTELU- JA LAATIMISMENETTELY

26 §, Avoimuus hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman 
valmistelussa 

Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman valmistelu tulee järjestää niin, 
että luodaan edellytykset asiasta käytävälle julkiselle keskustelulle ja 
vuorovaikutukselle. Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman luonnosten 
on oltava saatavilla tietoverkossa ja mielipiteiden esittämiselle on varattava 
riittävä aika. Budjetin ja ohjelman valmisteluun liittyvien taustaselvitysten 
ja niihin liittyvien laskelmien tulee olla julkisia. 

27 §, Osallistaminen hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman 
valmistelussa

Hiilibudjettia ja ilmastotoimenpideohjelmaa valmisteltaessa valtakunnalli-
sille yhdistyksille ja säätiöille on varattava tilaisuus tutustua hiilibudjetin 
ja ilmastotoimenpideohjelman luonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä 
kirjallisesti.
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Hiilibudjettia ja ilmastotoimenpideohjelmaa valmisteltaessa on pyydettävä 
lausunto: 
1) ilmastopaneelilta,
2) keskeisiltä valtakunnallisilta järjestöiltä, ml. ympäristöjärjestöt,
3) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta ja maakuntien liitoilta, 
4) muilta viranomaisilta, joiden toimialaan tai tehtäviin hiilibudjetti tai 
ohjelma voi olennaisesti liittyä. 

Menettelystä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

6. LUKU: VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

28 §, Hiilibudjetin ja ilmastotoimenpideohjelman vaikutusten arviointi

Hiilibudjettia ja ilmastotoimenpideohjelmaa valmisteltaessa on niiden 
ympäristö- ja muut vaikutukset selvitettävä ja arvioitava siten kuin viran-
omaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetussa laissa (200/2005) säädetään. 

29 §, Ilmastolain tavoitteiden huomiointi muissa 
lainsäädäntöhankkeissa sekä valtion talouden suunnittelussa

Vaikutusten arviointi suhteessa päästöjen kehitykseen ja ilmastolain tavoit-
teisiin on toteutettava
1) osana kaikkia lainsäädäntöhankkeita,
2) osana kehysmenettelyyn liittyvää vaikutusten arviointia valtiontalouden 
kehysten valmistelun yhteydessä,
3) osana valtion talousarvion vaikutusten arviointia.

Valtiontalouden kehysten valmisteluvaiheessa valtioneuvoston tehtävänä on 
varmistaa, että hiilibudjetin saavuttamiseksi esitetyille toimille on budjetoi-
tu riittävät varat. 
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7. LUKU: VOIMAANTULO

30 §, Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. 
Valtioneuvoston tulee laatia ensimmäinen hiilibudjetti ja ilmastotoimen-
pideohjelma viipymättä tämän lain voimaantulon jälkeen, jolloin ne ovat 
voimassa kuluvan hallituskauden loppuun. Ensimmäinen täysi nelivuotinen 
hiilibudjettikausi alkaa siten kuluvaa hallituskautta seuraavan hallituskau-
den alusta.
     —————

Helsingissä xx päivänä xxkuuta 201x

Tasavallan Presidentti

Sauli Niinistö
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