
PÖYTÄKIRJA

Ilmastopaneelin 1. kokous
Aika: 14.1.2020, klo 10:00‒14:00
Paikka: Helsingin yliopisto, Holvikellari, Unioninkatu 33
Paikalla:
Panelistit: prof. Markku Ollikainen (pj), Helsingin yliopisto, tutkimusjohtaja Antti Arasto, VTT,
prof. Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, prof. Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto, prof. Sirkku Juhola,
Helsingin yliopisto, tutkimusprof. Paula Kivimaa, SYKE, tutkimusprof. Hannele Korhonen,
Ilmatieteen laitos, prof. Jarek Kurnitski, Aalto-yliopisto, prof. Jukka Käyhkö, Turun yliopisto, prof.
Peter Lund, Aalto-yliopisto, tutkimusprof. Tuula Packalen, LUKE, tutkimusprof. Kristiina Regina,
LUKE, prof. Jyri Seppälä, SYKE, apulaisprof. Annukka Vainio, Helsingin yliopisto, tutkimusprof.
Timo Vesala, Helsingin yliopisto.
Sihteeristö: erityisasiantuntija Heta Heiskanen, ympäristöministeriö, tohtorikoulutettava Sanna
Lötjönen (sihteeri), Helsingin yliopisto.
Vierailijat: viestinnän suunnittelija Elina Kirvesniemi, Kaiku Helsinki, Senior Consultant Riikka
Rantakari, FitComm/Kaiku Helsinki, tutkimusavustaja Sally Weaver, Helsingin yliopisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:08.

2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3. Esittäytyminen

Paikalla olevat esittäytyivät.

4. Paneelin tehtävät

Ollikainen kävi läpi ilmastopaneelin tehtäviä. Ilmastolaki antaa paneelille selkeän ja täsmällisen
selkänojan. Paneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on ennen muuta
edistää ja tukea ilmastopolitiikan suunnittelua. Ilmastolaki määrittää suunnittelujärjestelmän
peruspiirteet. On kolme asiakirjaa, joihin on lain mukaan pyydettävä paneelin lausunto: pitkän
aikavälin ilmastopolitiikka, päästökaupan ulkopuolista sektoria koskeva keskipitkän aikavälin
ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU) ja ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma.
Päättäjät ovat pyytäneet paneelilta lausuntoja myös monista muista asioista. Paneeli voi suorittaa
myös muuta ilmastonmuutosta koskevaa tutkimusta, joka luo tietopohjaa. Lain ulkopuolelta
paneelilta pyydetään säännöllisesti lausuntoja valiokuntiin valtioneuvoston valmistelussa olevista



asioista. Lisäksi paneeli voi ottaa kantaa, jolloin tulee paneelin virallinen lausunto. Toisinaan tulee
myös jonkinlaisia tilauksia. Paneelin tehtävistä keskusteltiin.

5. Paneelin sisäinen järjestäytyminen

Ollikainen kertoi paneelin sisäisestä järjestäytymisestä.

a. Puheenjohtajiston, sihteeristön ja yhdyshenkilöiden rooli

Paneeli toimii kahdella tasolla: koko paneeli ja puheenjohtajisto. Puheenjohtajistoon kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeristö. Puheenjohtajisto valmistelee kokoukset, hoitaa
juoksevia ja kiireellisiä asioita sekä rutiiniasioita. Ensimmäistä kertaa paneelille tulee laajempi
sihteeristö, johon tulee tutkimuspuolelle kaksi postdoc –tason henkilöä. Sihteerit toimivat
puheenjohtajiston alaisuudessa. Lisäksi ovat ministeriöiden yhdyshenkilöt, sekä kokousten sihteeri.
Paneelin kannanmuodostus on aina kollegiaalisen keskustelun asia. Asiasta keskusteltiin.

b. Varapuheenjohtajien valinta

Puheenjohtaja ehdottaa, että toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Hannele Korhonen ja toiseksi
Peter Lund. Ehdotus on avoin keskustelulle. Päätös tehdään kohdassa 10.

6. Paneelin työn organisointi

Regina kertoi paneelin työn yleisestä organisoinnista edellisellä kaudella. Tavat toimia ovat
pääpiirteissään työryhmät ja hankkeet. Heiskanen kertoi paneelin rahoituksesta. Aiheista
keskusteltiin.

7. Viestintä

Riikka Rantakari ja Elina Kirvesniemi esittelivät viestinnän tavoitteita ja periaatteita sekä kevään
suunnitelmia. Uudelle paneelille tehdään viestintäsuunnitelma, joka ohjaa viestintää. Lisäksi
järjestetään mediakoulutus. Viestinnästä keskusteltiin.

8. Kevään toimintaa

Nyt käydään ensimmäinen lähetekeskustelu paneelin tulevasta toiminnasta. Edellinen paneeli ei
saanut kaikkia raportteja valmiiksi: vielä on tulossa sosiaalinen hyväksyttävyys ja kulutusraportti.
Kun saatiin LUKE:n uudet nieluluvut, tehtyjä laskelmia on päivitetty ja tästä on tulossa muistio.
Hallitus kokoontuu pian miettimään, kuinka ilmastotoimia tehostetaan. Ollikainen pitää tilaisuudessa
esityksen. Lisäksi meneillään on paljon prosesseja, joista paneelin kannalta tärkeä on ilmastolain
uusiminen. Myös hallinto tuottaa paneelille joukon toiveita ja näitä on tarkoitus koota seuraavaan
kokoukseen. Paneeli kokouksia on tyypillisesti kuusi kertaa vuodessa.



Kevään toiminnasta ja panelistien hankeideoista keskusteltiin. Seuraavaa kokousta varten ideoita voi
kehittää ja silloin otetaan konkreettisempia askelia kohti hankkeita.

9. Muut mahdolliset asiat

Ajatus tämän vuoden kokousten ajoituksesta on seuraava: maaliskuu, toukokuu, kesäkuu tarvittaessa,
elokuu, lokakuu ja joulukuu. Tämän vuoden kokousajoista tehdään Doodle-kysely.

Keskusteltiin ilmastopaneelin jäsenten nimittämisprosessista.

10. Paneelin sisäiset asiat (ilman ministeriöiden edustajia)

Jotta paneelin riippumattomuus korostuu ja koska kokouksissa on paikalla ministeriöiden edustajia,
asialistalla on aina kohta ”paneelin sisäiset asiat”. Kokouksissa muut kuin panelistit lähtevät tässä
kohtaa.

Ehdotus varapuheenjohtajista tehtiin aiemmin. Korhonen ja Lund poistuvat kokouksesta keskustelun
ajaksi. Ehdotusta kannatetaan. Päätetään valita varapuheenjohtajiksi Hannele Korhonen ja Peter
Lund.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:15.


