PÖYTÄKIRJA
Ilmastopaneelin 14. kokous
Aika: 15.2.2018, klo 12:00‒16:00
Paikka: Ilmatieteenlaitos, kokoustila Terra, Erik Palménin aukio 1
Panelistit: prof. Markku Ollikainen (pj), Helsingin yliopisto, prof. Marja Järvelä, Jyväskylän
yliopisto, prof. Markku Kanninen, Helsingin yliopisto, prof. Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto,
assistant professor Heikki Liimatainen, Tampereen teknillinen yliopisto, johtaja Jyri Seppälä,
Suomen ympäristökeskus, tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen, Ilmatieteen laitos.
Sihteeristö ja yhdyshenkilöt: tohtorikoulutettava Sanna Lötjönen, Helsingin yliopisto.
Vierailijat: johtava asiantuntija Mikko Halonen, Gaia, senior consultant Anna Laine, Gaia, Jenni
Mikkola, Gaia, liiketoimintajohtaja Tuomas Raivio, Gaia. (vierailijat paikalla kohdan 4 ajan)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:14.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Paneelin kauden puolivälin itsearviointi (klo 12−14)
Panelistit kävivät itsearviointikeskustelun Gaian johdolla.
5. Päätösasiat
a. Osallistamishankkeen jatko
Järvelä kertoi osallistamishankkeen jatkosuunnitelmasta.
Hankkeen on jo aiemmin sovittu saavan jatkoa, mutta nyt temaattisen laajentumisen myötä asia
käsitellään uudestaan. Osallistamishanke oli alun perinkin pitkän aikavälin hanke. Asia on ollut
paneelin kokouksessa syksyllä, mutta sitä on pidetty hyllyllä mm. viestintäkumppanin puuttumisen
takia. Vasta nyt hankkeen tässä vaiheessa tiedetään, mitä tuloksia siitä voi oikeastaan syntyä.
Työpajat on pidetty ja aineistoa on tullut aika paljon. Hallinnollisesti osahankkeessa olisi tarkoitus
raportoida ja viestiä, mitä osallistamisella tarkoitetaan ilmastopolitiikan yhteydessä, sekä vahvistaa
osallistamisen kanavia, vuorovaikutusta ja ideointia eri tasoilla. Lisäresurssi tulisi pääasiassa näistä

jälkimmäiseen. Tarkoituksena on tuottaa perusraportti, kaksi policy briefiä, pari blogia ja artikkeleita.
Myös muutama tieteellinen artikkeli on suunnitteilla pidemmällä aikavälillä.
Osahankkeessa järjestettäisiin kaksi syventävää keskustelua. Toinen näistä liittyisi ilmastotoimien
hyvinvointivaikutusten arviointiin ja toinen maakuntauudistusasiaan. Osa kutsuttavaksi ajatelluista
henkilöistä on ollut jo työpajoissa. Aikataulullisesti osahanke menisi osittain uuden hillintähankkeen
päälle. Anni Turunen olisi kesällä palkattuna tutkimusavustajaksi molemmille puolille. Budjetista,
18 000 €, suurin osa menisi Turusen palkkaan ja pyöreän pöydän keskustelujen järjestelyihin.
Ilmastotoimien vaikuttavuutta ollaan laajentamassa SOSTE-aloihin. Osallistamisen pääteemat ja
sosiaalinen hyväksyttävyys syötettäisiin pohdintoihin ilmastotoimien hyvinvointivaikutusten
arvioinnista. Keskustelua käytäisiin enemmän kriteeri-tasolla. Osallistamisen toimijat -aiheella olisi
lisäksi yhtymäkohtia paneelin toiseen hankkeeseen. Pyöreän pöydän keskustelut järjestettäisiin
kesäkuussa ja elokuussa 2018.
Hankkeesta keskusteltiin.
Päätetään, että hanke saa jatkoa.
6. Muut mahdolliset asiat
a. Seuraavat kokoukset, paikat
Huhtikuun kokous järjestetään ti 24.4. klo 12−16 Luken tiloissa Viikissä.
Kesäkuun kokous järjestetään to 7.6. klo 12−16 THL:n tiloissa.
Helmikuun kokoukseen suunniteltu Kaskas Median vetämä policy brief –työpaja siirretään joko
huhtikuun tai kesäkuun kokoukseen ja paneelin yhteiskuvan ottaminen luultavasti huhtikuun
kokoukseen.
7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:38.

