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LIITEET

1- Petter Taalas – Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen esittely (Basecamp)
2- Tuomas Kuokkanen - Ilmastolain taustavalmistelun aikataulu (Basecamp)
3- Matias Warsta – Ilmastolain Esiselvityksestä (Basecamp)
4- Taakanjakotyöryhmän väliraportti (Basecamp)

1. Kokouksen avaus
Paneelin puheenjohtaja Markku Kulmala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Petteri
Taalas esitteli Ilmatieteen laitoksen tutkimusta ja toimintaa sekä ajatuksia paneelin selvitysaiheiksi.
2. Ilmastolaki
Tuomas Kuokkanen ympäristöministeriöstä esitteli ilmastolain taustavalmistelun aikataulua.
Selvitysvaihe on menossa, ja ilmastopaneelin hanke sekä mahdolliset muut lisäselvitykset
käynnistyvät kokouksessa esiteltävän esiselvityksen valmistuttua. Ilmastolain poliittinen käsittely
alkaa ensi syksynä.
Matias Warsta, Enlawin Consulting Oy, esitteli prof. Ari Ekroosin vetämän ilmastolain valmisteluun
liittyvää vielä vaiheessa olevaa esiselvitystyötä. Esiselvitys on keskittynyt arvioimaan ilmastolain
säätämisen edellytyksiä, selvitystarpeita, voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen vaikuttavuutta

sekä sektoreita koskevien ”päästöbudjettien” asettamiseen ja seurantaan liittyviä oikeudellisia
kysymyksiä. Selvityksessä on tarkasteltu myös eräiden maiden ilmastolakien piirteitä.
Alustuksen pohjalta käytiin keskustelu.
3. Ilmastopaneelin 2012–2013 työohjelma
TEM päivittää Ilmasto- ja energiastrategian vuoden 2012 kuluessa ja tähän liittyen on sovittu, että
ilmastopaneelin työohjelma esitellään ministerityöryhmälle. Todettiin, että Ilmastopaneelin
työohjelman toiminnallinen rakenne pohjautuu:






Kokoukset
- kaikki paneelinjäsenet osallistuvat keskusteluun yhteisten linjausten löytämiseksi
- panelistien asiantuntija-alustukset
Pienryhmätyöskentely, esim. ilmastolakityöryhmä
Seminaarit ja teemapäivä, joihin pyydetään ulkopuolinen asiantuntija. Ehdotettuja aiheita:
- rakennettu ympäristö – kuntasektorin edustajat
- geoengineering (FICCA)
- sään ääri-ilmiöt
Paneelin selvitykset

Ilmastopaneelin jäsenet ovat valmistellet neljä alustavaa hanke-esitystä selvityksiä varten.
M. Kulmala totesi, että kaikkiin neljään esitykseen tarvitaan lisää monipuolisuutta ja tarkennetut
kustannusarviot. Hanke-esityksiin liittyvät yksityiskohtaisempi lähetekeskustelu ja päätökset
siirrettiin tuleviin kokouksiin.
4. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään pe 13.4 klo 8.30–12.00 Aalto yliopisto (Otaniemi, Helsinki). TEM:n
energiaosaston osastopäällikkö Esa Härmälä tulee kokoukseen esittelemään Ilmasto- ja
energiastrategian päivityksen tilannetta. Paneelin ilmastolaki-työryhmä pitää kokouksessa
ensimmäisen ilmastolaki-briefingin.

