PÖYTÄKIRJA
Ilmastopaneelin pikakokous
Aika: 22.12.2020, klo 18:00-18:30
Paikka: Zoom-etäkokous
Paikalla:
Panelistit: prof. Markku Ollikainen (pj), Helsingin yliopisto, tutkimusjohtaja Antti Arasto, VTT,
prof. Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, prof. Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto, tutkimusprof. Paula
Kivimaa, SYKE, prof. Jarek Kurnitski, Aalto-yliopisto, 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: tiedesihteeri Marianne Leino, Helsingin yliopisto, tutkijatohtori Sanna Lötjönen
(sihteeri), Helsingin yliopisto, tiedesihteeri Matti Sihvonen, Helsingin yliopisto, koordinaattori Sally
Weaver, Helsingin yliopisto.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
3. Ilmastolakimuistion lisälehti (Liite 2)
Ilmastolakimuistio hyväksyttiin edellisessä kokouksessa. Muistio toimitettiin ilmastolakityöryhmälle
ja heidän kanssaan keskusteltiin. Työryhmä kiinnitti huomiota siihen, että paneeli ehdottaa 60 %
päästövähennystavoitetta vuodelle 2030. Lineaarisessa nettopäästöjen vähennyspolussa
vähennysprosentti ei ole aivan yhtä suuri. Suomi on nielun osalta jäämässä laskennan tavoitteesta
jälkeen. Päästövähennystavoitteesta tehty laskenta ei siten nielun osalta toteudu. 60 %:n tavoite ottaa
erotuksen kiinni. Asia ehdotetaan ratkaistavan siten, että alkuperäiseen muistioon tehdään liite ja
muistion päätekstiin lisätään sopiva liitteeseen viittaava lause. Uusi muistio toimitetaan työryhmälle.
Liitettä ovat muotoilleet Ollikainen, Seppälä ja Weaver. Panelisteille lähetettiin sähköpostitse versiot
1 ja 2, joihin saatiin kommentteja. Kommenttien perusteella hieman muokattu versio lähetettiin
panelisteille tunti sitten. Nyt tavoitteena on käsitellä liite ja kirjata muistioon muutama liitteeseen
viittaava kohta. Muistioon kirjataan havainto, että 2030-tavoite on korkeampi kuin kuvassa oleva
päästövähennys. Perusteluna nettonielu on merkittävän osan 2020-lukua alempi kuin historiallinen
nettonielu. Jos halutaan pysyä sallitussa hiilibudjetissa, tulee päästöjä vähentää enemmän, koska nielu
on pienempi. Ajoitus toteutuu korkeammalla 60 % päästövähennystavoitteella vuoteen 2030. Uuteen
liitteeseen piirrettiin kuva, jossa sama analyysin logiikka näkyy.

Liite koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Keskustelun perusteella liitteeseen tehtiin muutama muokkaus
ja sihteeristö valtuutettiin tekemään muutamat sanamuokkaukset päätekstiin. Lisälehti hyväksytään
ja se toimitetaan saatekirjeellä ilmastolakityöryhmälle.
4. Portugalilaisnuorten haaste
Portugalilaisnuoret ovat nostaneet kanteen Europan ihmisoikeustuomioistuimeen siitä, että EU ja sen
jäsenmaat toimivat ilmastollisesti vastuuttomasti ja oikeudellisesti väärin. Haastettuina on Euroopan
maita Suomi mukaan lukien. Aiheesta keskusteltiin ja päätettiin seurata tilannetta.
5. Muut mahdolliset asiat
a. Turpeen ulossulkemisen haaste
Turpeen syrjäytyminen tapahtuu ennakoitua nopeammin. Kysymyksinä on noussut kuivike- ja
kasvuturpeen riittävyys sekä turpeenottoalueiden ennallistaminen. Todettiin, että turvehanke on
käsittelemässä kumpaakin. Käydään nämä vielä läpi turvehankkeen kokouksessa tammikuussa.
b. Viestintähenkilön rekrytoinnin tilanne
Paikkaan saatiin 34 hakemusta. Seitsemän henkilöä valittiin haastatteluihin, jotka pidetään
tammikuun alussa. Tavoite on, että henkilö aloittaisi helmikuun loppuun mennessä.
c. Seuraavat kokoukset
Kevään kokousajat ovat seuraavat:
· Helmikuun kokous ma 1.2. klo 12-16
· Maaliskuun kokous ke 3.3. klo 12-16
· Huhtikuun kokous ma 26.4. klo 12-16
· Kesäkuun kokous ke 9.6. klo 12-16
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:01.

