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GAIA ja paneelin työn arviointi

GAIAsta kokouksessa olivat kohdan käsittelyn ajan paikalla Mari Hjelt, Anna Laine, Jenni Mikkola
ja Mikko Halonen. Mari Hjelt esitteli ilmastopaneelista tehtyä arviointiraportin luonnosta. Aiheesta
keskusteltiin

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:29.

2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.

4. Tilannekatsaus

Ollikainen piti esityksen hallitusneuvotteluissa Säätytalolla tilannekuvan avausseminaarissa ja
ilmasto ja monimuotoisuus -ilmiöpöydässä. Esityksistä keskusteltiin.

Tiedoksi, että eri maiden kansallisten ilmastopaneelien raportti on paneelin verkkosivuilla.



5. LULUCF-laskelmat: esittely ja keskustelua

Seppälä kertoi SOMPA-hankkeen tilaisuudesta, joka keskittyi LULUCF-asetuksen toimeenpanoon
ja tulevaisuuteen. Uusimpia arvioita on tarkoitus käyttää paneelin hankkeessa, jossa tarkastellaan
EU:n laskentasääntöjen soveltamista ja vaikutusta LULUCF-sektorin päästöihin ja
päästövähennyksiin. Aiheesta keskusteltiin. Selvitetään mahdollisuutta järjestää toimittajille
aamukahvit 17.6. alkavalla viikolla aiheena Luonnonvarakeskukselta tilatun LULUCF-raportin
julkistus sekä LULUCF-sektorin tulevaisuuden yleinen pohtiminen. Annetaan tästä valmiudet toimia,
jos tilaisuus saadaan järkevästi kasaan.

6. Tieteen näkemys pitkän aikavälin tavoitteista

Hankkeessa on neljä osahanketta ja perusideana on kunnianhimon nostaminen. Kulovesi esitteli
oikeustieteilijöiden tekemää osahanketta. Keskeisiä näkökulmia raportissa ovat Pariisin sopimuksen
tavoitteet, joita käydään läpi raportin luvussa 1. Luku 2 käsittelee Pariisin sopimuksen keskeistä
sisältöä ja sääntökirjaa sekä YK:n ilmastosopimusjärjestelmän kehitystä. Luvussa analysoidaan
Pariisin sopimuksen oikeudellista merkitystä. Luku 3 käsittelee sitä, miten vastuu ilmastotoimista
tulisi jakaa kansainvälisesti. Osahankkeesta keskusteltiin.

Järvelä esitteli hankkeen toista osahanketta, joka keskittyy kansalaisten ja yhteisöjen ilmastotoimiin
Suomessa. Raportti sisältää piirretyn toimijakartan, jossa toimijat on nimetty ja ryhmitelty, ja tekstinä
on toimijakartan avaaminen. Ilmastotoimijoiden verkostoitumisesta tehdään erillinen luku. Lisäksi
raportti sisältää kartat alueellisista strategioista ja päästövähennyksistä. Osahankkeesta keskusteltiin.

Seppälä esitteli kolmatta osahanketta, jossa tarkastellaan Suomen päästövähennyspolkua
hiilineutraaliksi. Lähtökohta oli, että vuonna 2035 Suomen jäljellä olevat kasvihuonekaasupäästöt
ovat vähemmän kuin LULUCF-sektorin nettonielu. Osahankkeesta keskusteltiin.

Ollikaisen osahankkeen esitys jätetään pois ajan puutteen vuoksi. Osahankkeessa jo paneelin
aiemmassa kokouksessa esitetyt laskelmat on päivitetty.

7. Viestintä

Rantakari muistutti kaikkia englanniksi käännettyjen hankekuvausten tarkastamisesta.

8. Paneelin sisäiset asiat (ilman ministeriöiden edustajia)

Ei sisäisiä asioita.



9. Muut mahdolliset asiat

a. Seuraavat kokoukset

Elokuun kokoukseen tulevat käsittelyyn LULUCF-laskenta, vesihuolto ja pitkän aikavälin hankkeen
osaraportit sekä näiden synteesi. Lokakuun kokoukseen tulevat kasvatus, kulutus ja sosiaalinen
hyväksyttävyys. Joulukuussa otetaan sopeutumishanke. Lisäksi varaudutaan uuden hallituksen
mahdollisiin pyyntöihin. Hiilineutraalisuusraportti julkaistaan kesän jälkeen.

Syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin. Kokousajoista on tehty Doodle-äänestys.

b. Muut

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20.


