PÖYTÄKIRJA
Ilmastopaneelin ylimääräinen kokous
Aika: 17.5.2021, klo 15-17
Paikka: Zoom-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. Jukka
Käyhkö, Turun yliopisto, prof. Peter Lund, Aalto-yliopisto, prof. Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto,
prof. Jyri Seppälä, SYKE, apulaisprof. Annukka Vainio, Helsingin yliopisto.
Sihteeristö: viestintäasiantuntija Sanna Autere, Helsingin yliopisto, 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: johtava asiantuntija Jukka Uosukainen, valtioneuvoston kanslia.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:02.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
4. SUOMI-hankkeen raportti – käsittely
Juhola kertoi hankkeen raportista. Teksti lähetettiin ennen kokousta kaikille luettavaksi. Uusin asia
edellisen kokouksen jälkeen ovat kiteytetyt take away -viestit. Alkuun tulee vielä tiivistys. Luku 1
avaa käsitteistöä ja taustaa. Luku 2 on jaettu kahteen. Luvussa 2.1. käydään läpi kehitystä
Suomessa. Luku 2.2 on enemmän työpajakeskustelumateriaalia. Tässä käsiteltiin neljää erilaista
ohjauskeinoa, miten hyvin ne voisivat soveltua Suomen kontekstiin. Luvussa 3 ovat taloudelliset
vaikutukset. Luku 4 käy läpi kaikki maakunnat. Luvussa 5 merialueet tuodaan ensimmäistä kertaa
tarkasteluun. Luku 6 on hanketyöryhmän ensimmäinen tiivistys. Tässä nostetaan mm. tietopohjan
puutteita erityisesti yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin seurauksiin ja ennusteisiin liittyen,
epävarmuuden huomiointi, vaikutusketjut ja heijastevaikutukset, ohjauksen kehittäminen,
sopeutumistoiminnan ohjaus ja osaamispohjan kasvattaminen.
Raportista keskusteltiin. Keskustelun pohjalta raportti jaetaan kahteen erilliseen raporttiin: alueelliset
tarkastelut ja politiikkaan sekä talouteen liittyvät tarkastelut. Lisäksi tehdään pienempiä
muokkauksia. Ollikainen ja Sihvonen tekevät ehdotuksen luvun 3 muokkauksista. Tämän jälkeen
arvioidaan, mitä muuta poliittisen osuuteen vielä katsotaan ja miten raportit ehditään saada valmiiksi

julkistustilaisuuteen 10.6. mennessä. Hankkeella on kokous huomenna ja siellä ehdotukset otetaan
keskusteluun.
5. Oikeudenmukaisuus – keskustelunavaus-tekstin käsittely
Kivimaa kertoi keskusteluavaus-tekstistä. Tekstiin saatiin viime kokouksessa hyviä kommentteja,
joita on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Johdantoa on työstetty paljon. Kolmijakoon
lisättiin globaali oikeudenmukaisuus läpileikkaavana teemana. Lisäksi on tehty paljon pienempiä
muokkauksia. Kuvaan on tällä hetkellä tuotu eri tasot paikallisesti globaaliin sivupalkkina.
Johtopäätökset on muotoiltu uudestaan. Ilmastopolitiikkaa tarvitaan globaalin ja ylisukupolvisen
oikeudenmukaisuuden
turvaamiseksi.
Ilmastopolitiikka
voi
poistaa
tai
vähentää
oikeudenmukaisuuksia ja samalla tuotetaan uusia; arvioinnin pitäisi huomioida sekä lähtötilanne että
se, mitä ilmastopolitiikasta nousee. Erityisesti arvioinnissa pitäisi huomioida kolmijako ja eri skaalat.
Perus- ja ihmisoikeudet tuovat perustan arvioinnille.
Tekstistä keskusteltiin. Keskustelun perusteella teksti muokataan lopulliseen muotoonsa.
6. Muut mahdolliset asiat
Seuraava paneelin kokous on keskiviikkona 9.6. klo 12-16. Weaver lähettää tänään Doodle-kyselyn
syksyn kokousajoista.
7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:12.

