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Asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta 

Uudessa ilmastolaissa säädetään saamelaisesta ilmastoneuvostosta, joka on riippumaton 

asiantuntijaelin. Asetuksella täsmennettäisiin ilmastolain sääntelyä saamelaisen ilmastoneuvoston 

tehtävien, kokoonpanon, asettamisen ja toimikauden, toiminnan, jäsenen toimikauden sekä 

palkkioiden osalta. 

Suomen ilmastopaneelin näkemykset 

1 § Tehtävät 

Suomen ilmastopaneeli pitää hyvänä, että saamelainen ilmastoneuvosto perustetaan. Asetuksessa 

luetellut tehtävät ovat tarkoituksenmukaisia. Riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen 

on tärkeää neuvoston toiminnan kannalta. 

Saamelaisen ilmastoneuvoston perustaminen tukee saamelaiskulttuurin kannalta keskeisten 

seikkojen huomioimista ilmastopoliittisessa päätöksenteossa ja voi näin edistää esimerkiksi 

menettelytapojen ja tunnustavan oikeudenmukaisuuden toteutumista. Ilmastonmuutos on jo 

vaikuttanut saamelaiskulttuuriin sekä elinkeinon harjoittamiseen ja ilmastopoliittisen päätöksenteon 

tietopohjan laajentaminen perinteistä ja monitieteistä tutkittua tietoa yhdistelemällä on tervetullut 

lisä ilmastopolitiikan valmisteluun ja arviointiin. 

Saamelaisen ilmastoneuvoston toiminnan tueksi tulee varmistaa riittävät resurssit. Ilmastopaneeli 

pitää tärkeänä, että resurssointi saamelaisen ilmastoneuvoston omaan sihteeristöön huomioidaan. 

Sihteeristön rooli päivittäisen työn organisoinnissa, valmistelutyössä ja viestinnässä on oleellinen, 

jotta paneelin tai neuvoston jäsenten työpanos voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. 

2 § Kokoonpano 

Ehdotus kokoonpanosta on tarkoituksenmukainen. Tieteenalojen edustajien tulisi omata 

korkeatasoista ja monialaista tieteellistä asiantuntemusta sekä ilmastonmuutoksen hillintään että 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvistä sektoreista ja ilmiöistä. Saamelaisen 

ilmastoneuvoston jäsenillä olisi hyvä olla valmius monitieteiseen ja -sektoraaliseen yhteistyöhön. 

3 § Asettaminen ja toimikausi 

. 

4 § Toiminta 

Asetuksessa tulisi huomioida etäkokousten päätösvaltaisuus. 

5 § Jäsenen toimikausi 

Ensisijaista olisi varmistaa, että tarvittavista teemoista on saamelaisessa ilmastoneuvostossa 

kattava asiantuntijuus edustettuna. Suomesta voi olla pienenä maana haastava löytää jatkuvasti 
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vaihtuvia kokeneita asiantuntijoita ilmastonmuutoksen kannalta kulloinkin keskeisiltä tieteenaloilta. 

Pykälän muotoilu joustavammin edistäisi sekä riittävän vaihtuvuuden että jatkuvuuden turvaamista. 

6 § Palkkiot 

Läpinäkyvyyden nimissä palkkion määrä olisi hyvä olla julkisesti saatavilla. 

Muut huomiot 

Yhteistyö saamelaisen ilmastoneuvoston ja Suomen ilmastopaneelin välillä on tärkeää. 

Ilmastopaneeli pitää yhteistyön ja tiedonvaihdon kannalta hyvänä, että paneelista nimetään 

edustaja myös saamelaiseen ilmastoneuvostoon. Asetuksen perusteluissa esitetään yhtenä 

vaihtoehtona kiertävää jäsenyyttä saamelaisessa ilmastoneuvostossa Ilmastopaneelin jäsenen 

kohdalla liiallisen työmäärän välttämiseksi. Ilmastopaneeli näkee tärkeänä, että kulloinenkin paneeli 

voi itse määritellä parhaan tavan järjestellä paneelin jäsenten työtä ja edustusta. 

Ilmastopaneeli pitää sopivana muistuttaa, että ilmastoneuvoston jäsenten taustaorganisaatioiden 

tulisi taata neuvoston jäsenelle riittävästi työaikaa tehtävien hoitamiseen. 


