
PÖYTÄKIRJA

Ilmastopaneelin 3. kokous
Aika: 7.5.2020, klo 13:00‒14:00
Paikka: Teams-etäkokous
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, tiedesihteeri Marianne Leino,
Helsingin yliopisto, tohtorikoulutettava Sanna Lötjönen (sihteeri), Helsingin yliopisto, tiedesihteeri
Matti Sihvonen, Helsingin yliopisto, projektisuunnittelija Sally Weaver, Helsingin yliopisto.
Yhdyshenkilöt: metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, erityisasiantuntija
Petri Hirvonen, työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, maa- ja
metsätalousministeriö, johtava asiantuntija Jukka Uosukainen, valtioneuvoston kanslia.
Vierailijat: Senior Consultant Riikka Rantakari, FitComm/Kaiku Helsinki, viestinnän suunnittelija
Taina Rinta-Kauhajärvi, Kaiku Helsinki.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:03.

2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Sihteeristö palkattu (esittäytyminen ja roolijako)

Paneelin koordinaattori (Sally Weaver) ja tiedesihteerit (Matti Sihvonen ja Marianne Leino) on
valittu. Puheenjohtajisto on 20.4. tekemällään päätöksellä sopinut sihteeristön sisäisestä työnjaosta ja
kunkin henkilön perustehtävistä. Uusi sihteeristö esittäytyi.



5. Tilannekatsaus

Edellisen paneelin kokouksen jälkeen alkoi koronakriisi ja tämä on vaikuttanut moneen asiaan.
Kulutusraportin ja sopeutumismuistion julkistus siirtyy elokuuhun. Paneelin on antanut lausuntoja
liittyen Green Dealiin, dieselin käyttövoimaveroon, päästökauppakompensaatioon sekä sähköautojen
lataukseen ja asuntojen automaattiseen ohjaukseen. Kuulemisia on ollut liikenteen verotuksesta, ja
lisäksi on oltu YM:n asettaman koronaryhmän kuultavana. Puheenjohtaja on ollut exit-ryhmän
tiedepaneelin kautta Hetemäen ryhmän kuultavana. Paneelissa jouduttiin muodostamaan nopeasti ad
hoc -hanke vihreästä elvytyksestä. Nyt esitellään lyhyesti hankeryhmän (Seppälä, Lund, Ollikainen,
Weaver ja Hannu Savolainen Sykestä) ajatuksia.

Yleisestä tilanteesta ja vihreän elvytyksen hankkeesta keskusteltiin. Yksi uusi näkökulma on
ilmastonmuutoksen vaikutus sinänsä nykyisiin ja tuleviin pandemioihin, näiden linkkien
tiedostaminen ja vaikutukset ilmastopolitiikkaan. Aiheesta järjestetään paneelissa erillinen
keskustelu, jossa teemaa viedään eteenpäin. Jaakkolalla on tässä vetovastuuta, mutta sihteeristö
kutsuu koolle ensimmäisen kokouksen.

6. Muut ajankohtaiset

Packalen on valittu MMM:n osastopäälliköksi. Todetaan, että hänen tilalleen joudutaan etsimään uusi
panelisti. Paneelia ei aikaisemmin täydennetty kertaakaan. Heiskanen selvittää asiaa. Haku tehtäisiin
samalla menettelyllä kuin aiemmin valittujen panelistien kohdalla.

IPCC-työryhmän ja paneelin yhteinen seminaari siirtyy syksyyn. Uudesta ajankohdasta tehdään
doodle-kysely.

Viestinnässä Elina Kirvesniemen tilalle tulee Taina Rinta-Kauhajärvi.

TEM-yhdyshenkilöksi tulee Petri Hirvonen Katja Tuokon sijaisena.

7. Hankekatsaus

Weaver kävi läpi hankkeiden tilanteen. Kaikki hankkeet ovat käynnistyneet ja saaneet rahoitusta.
Vihreä elvytys on vielä hieman kesken. Sähköistymisessä oli tarkoitus, että energiapuolen postdoc-
tutkija olisi ollut mukana, joten tässä pitää miettiä työnjakoa uudestaan. Ilmastolaki-hanke pitää
laittaa käyntiin, kunhan vihreää elvytystä saadaan osin pois alta. Kaikista hankkeista tulee paneelin
sivuille tiivistelmät huomenna.

8. Heiskanen: lyhyesti ajankohtaiset asiat

Heiskanen kertoi touko-kesäkuussa tulevista ajankohtaisista asioista. Ilmastolaissa valmistelut
jatkuvat toistaiseksi aikataulussa. EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahoituskeskusteluissa on menty
jonkin verran eteenpäin. Lausuntopalvelussa on kolme avointa lausuntoa, jotka voisivat kiinnostaa



paneelia. Tiekarttojen pitäisi olla kohtuullisen ajoissa. VN TEAS –haku on päällä teemalla
toimimattomuuden hinta ilmastonmuutoksessa.

9. To do –asiat

Vuosipalkkiolomakkeet paneelissa toimimisesta tulee täyttää toukokuun loppuun mennessä.
Hankerahoitusta saaneiden tulee allekirjoittaa hankesitoumukset mahdollisimman pian.

10. Muut mahdolliset asiat

Seuraavat kokoukset:
· kesäkuu: to 4.6. klo 12-16
· elokuu: ti 25.8. klo 12-16
· lokakuu: to 15.10. klo 12-16
· marraskuu: to 26.11. klo 12-16

Ei muita asioita.

11. Paneelin sisäiset asiat (ilman ministeriöiden edustajia)

Tarvitaan paneelin päätös rahoittaa vihreä elvytys –hanke ja tehdä rahoitushakemus. Päätetään
rahoittaa elvytyshanke.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:29.


