PÖYTÄKIRJA
Ilmastopaneelin lisäkokous
Aika: 11.11.2020, klo 8:00-9:30
Paikka: Zoom-etäkokous
Paikalla:
Panelistit: prof. Markku Ollikainen (pj), Helsingin yliopisto, 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, Aaltoyliopisto, prof. Jukka Käyhkö, Turun yliopisto, prof. Peter Lund, Aalto-yliopisto, prof. Heli Peltola,
Itä-Suomen yliopisto, tutkimusprof. Kristiina Regina, LUKE, prof. Jyri Seppälä, SYKE, apulaisprof.
Annukka Vainio, Helsingin yliopisto, tutkimusprof. Timo Vesala, Helsingin yliopisto.
Sihteeristö ja yhdyshenkilöt: erityisasiantuntija Heta Heiskanen, ympäristöministeriö, tiedesihteeri
Marianne Leino, Helsingin yliopisto, tutkijatohtori Sanna Lötjönen (sihteeri), Helsingin yliopisto,
tiedesihteeri Matti Sihvonen, Helsingin yliopisto, koordinaattori Sally Weaver, Helsingin yliopisto.
Yhdyshenkilöt: erityisasiantuntija Petri Hirvonen, työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies
Tatu Liimatainen, maa- ja metsätalousministeriö, johtava asiantuntija Jukka Uosukainen,
valtioneuvoston kanslia.
Vierailijat: viestinnän suunnitteluja Taina Rinta-Kauhajärvi, Kaiku Helsinki.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:03.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: ilmastolain uudistus ja muistio
käsitellään ensin.
3. Ilmastolain uudistusta varten tehtävät suositukset ja muistio
Ollikainen esitteli luonnosta paneelin muistiosta liittyen pitkän aikavälin tavoitteiden kirjaamiseen
ilmastolakiin. Muistiosta ja paneelin suosituksista keskusteltiin. Keskustelun pohjalta muistiota
hienosäädetään ja se tulee vielä kaikille tarkempaan lukuun. Kommenttien määrän perusteella
pidetään joko sähköpostikokous tai koko paneelin pikakokous, jossa muistio hyväksytään.

4. Uusien hankkeiden suunnitelmien käsittely
a. Oikeudenmukaisuushanke
Kivimaa kertoi hankesuunnitelmasta. Kokonaistavoitteena on kehittää tarkastelukehikko Suomen
ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointiin. Toinen tavoite on tarkastella ilmastopolitiikan
vaikutuksia kansalaisten perusoikeuksiin. Hanke tuottaa taustapapereita ja politiikkasuosituksia.
Keskeisin muutos edellisen kokouksen esitykseen on, että hanke ei tuota omaa kyselyä vaan
hyödyntää hallinnolla olemassa olevaa kyselyaineistoa. Hankesuunnitelmasta keskusteltiin.
Keskustelun pohjalta päätetään hyväksyä hankesuunnitelma.
b. Puurakentamishanke
Weaver kertoi suunnitelmasta. Viime kokouksessa puhuttiin tarpeesta hankkeelle, joka selvittäisi
puurakentamisen
vaikutuksia
ilmastotavoitteiden
saavuttamiseen.
Kiireiden
vuoksi
hankesuunnitelmaa ei ehditty tehdä. Tämän vuoksi jo olemassa olevaan metsähankkeeseen haettaisiin
lisärahaa 5000 €, jotta puurakentamisen aspektin selvittämiseen saataisiin tehtyä pohjatyötä.
Metsähanke selvittää väittämiä ja yrittää muodostaa koherenttia keskustelua. Tähän otettaisiin
yhdeksi väittämäksi puurakentaminen. Tässä selviävien asioiden perusteella mietitään, tarvitaanko
keväällä isompaa omaa hanketta omaa. Suunnitelmasta keskusteltiin. Keskustelussa saaduilla
kommenteilla metsähankkeen laajentaminen puurakentamisväitteen osalta hyväksytään.
5. Keskustelua EU:n ehdotuksesta ilmastolaiksi ja 2030-tavoitteista
Leino kertoi katsauksen siitä, miltä EU:n ehdotukset ilmastolaista ja 2030-tavoitteista näyttävät.
Aiheista keskusteltiin.
6. Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:31.

