
PÖYTÄKIRJA

Ilmastopaneelin 16. kokous
Aika: 4.6.2018, klo 12:00‒16:00
Paikka: THL, Mannerheimintie 168b, kokoustila Pihlaja (3. krs)
Paikalla:
Panelistit: prof. Markku Ollikainen (pj), Helsingin yliopisto, prof. Antti Asikainen,
Luonnonvarakeskus, prof. Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto, prof. Markku Kanninen, Helsingin
yliopisto, tutkimusprof. Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto, prof. Kati Kulovesi, Itä-
Suomen yliopisto, johtava tutkija Timo Lanki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johtava ekonomisti
Marita Laukkanen, VATT, assistant professor Heikki Liimatainen, Tampereen teknillinen yliopisto,
prof. Lassi Linnanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, apulaisprof. Ilkka Ratinen, Lapin
yliopisto, prof. Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus, johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus,
tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen, Ilmatieteen laitos.
Sihteeristö ja yhdyshenkilöt: tohtorikoulutettava Sanna Lötjönen, Helsingin yliopisto.
Vierailijat: viestintäasiantuntija Enni Sahlman, Kaskas Media, tutkimusavustaja Sally Weaver,
Helsingin yliopisto.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:13.

2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muistion käsittelyyn käytetään niin paljon aikaa kuin
tarvitaan. Muita asioita käsitellään, jos aikaa jää.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Ministerin pyyntö – muistion käsittely (varattu noin 3 tuntia)

Ollikainen kertoi muistion tilanteesta. Muistiosta käytiin ensin yleiskeskustelu. Tämän jälkeen
muistiosta käytiin yksityiskohtainen keskustelu kohta kohdalta. Keskustelun ja muokkausten jälkeen
kaikki olivat valmiit allekirjoittamaan muistion. Muistioon hankitaan kaikkien allekirjoitukset
alkuperäisinä.

5. Viestintä (Enni Sahlman, Kaskas)

Kaskas on varautunut auttamaan muistion viestinnässä. Paneelin alustavana ajatuksena olisi pitää
aamukahvit toimittajille.



Lähitulevaisuudessa viestinnän osalta tulee muutamien hankkeiden policy brief ja blogit. Kaskas
palaa näihin hankkeiden asianosaisten kanssa.

Kaskas kiitti koko paneelia yhteistyöstä, sillä sopimus paneelin kanssa loppuu kesäkuun loppuun.

6. Hankkeiden tilannekatsaus (jos aikaa jää)

a. Sähköautoistumisen ajurit (policy brief)

Kopsakangas-Savolainen kertoi, että toinen kahdesta hankkeen politiikkasuosituksesta on jo hyvin
valmis. Toisesta pitäisi vielä keskustella. Ensimmäiseen suositukseen tulee yhden sivun tiivistelmä
ja tämän jälkeen syvempää tekstiä, jossa jokaisesta kohdasta tehdään tärkeimmän asian nosto.
Politiikkasuositusten lisäksi hankkeesta tulee yksi raportti. Hankkeen tuotosten julkaisu voisi olla
syyskuussa.

Politiikkasuositukset käsitellään tarkemmin puhelin- / sähköpostikokouksessa.

b. Osallistaminen (johtopäätökset)

Käsitellään puhelin- / sähköpostikokouksessa.

c. Muut lyhyesti

Asikainen kertoi, että metsäriskihankkeen raportti on saatu luonnosteltua ja sen julkaisu olisi
mahdollisesti elokuussa. Tämän ja muiden hankkeiden tarkempi käsittely siirretään elokuun
kokoukseen.

7. Hanke-esitys: kulutus ja ilmasto (jos aikaa jää)

Siirretään elokuun kokoukseen.

8. Päätösasiat (ilman ministeriöiden edustajia)

a. Muistion hyväksyminen

Muistio hyväksyttiin ja muutama pieni muutos tehdään vielä kokouksen jälkeen.

b. Päätös hanke-esityksen jatkosta

Siirretään elokuun kokoukseen.

c. Menettely hankkeiden hyväksymiseksi ennen elokuun kokousta



Tässä kokouksessa olisi ajan salliessa ollut tarkoitus käsitellä osallistamisen hankkeen johtopäätöksiä
ja sähköautoistumisen ajurit  –hankkeen policy briefit.  Hankkeesta on tulossa myös raportti.  Nämä
olisi tarve hyväksyä kesäkuussa. Tämän vuoksi kokeillaan puhelinkokousta. Puhelinkokous
järjestetään tiistaina 19.6. klo 14−16 välisenä aikana. JY:n tutkimusavustaja Anni Turunen hoitaa
teknistä puolta osallistamishankkeesta. Yksi henkilö lähettää kaikille Lync-kutsun.

9. Muut mahdolliset asiat

a. Syksyn kokoukset

Elokuun kokous: ma 20.8. klo 12−16
Lokakuun kokous: ti 30.10. klo 12−16
Joulukuun kokous: ke 5.12. klo 12−16

Kokousten paikat ilmoitetaan myöhemmin.

b. Muut

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20.


