
  

PÖYTÄKIRJA 

 

Ilmastopaneelin 18. kokous  

Aika: 14.6.2022, klo 12-16 

Paikka: Päärakennus, U4072, Fabianinkatu 33 

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, tutkimusprof. 

Hannele Korhonen, Ilmatieteen laitos, prof. Peter Lund, Aalto-yliopisto, tutkimusprof. Kristiina Lång, LUKE, 

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, koordinaattori Sally Weaver, Helsingin yliopisto. 

Yhdyshenkilöt: erityisasiantuntija Johanna Vanhatalo, maa- ja metsätalousministeriö. 

Vierailijat (paikalla kohdan 4 käsittelyn ajan): asiantuntija Karin Cederlöf, ympäristöministeriö, hallitussihteeri 

Outi Kumpuvaara, ympäristöministeriö, ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö. 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:07 

 

2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

3. Teema-esitys: Ilmastolaki ja muutoksenhaku (Ekroos) 

 

Ekroos kertoi uuteen ilmastolakiin liittyvästä muutoksenhausta. Aiheesta keskusteltiin.  

 

4. Ilmastopaneelin asetuksen esittely (YM) 

 

Karin Cederlöf, Outi Kumpuvaara ja Jarmo Muurman YM:stä esittelivät ilmastopaneelin asetusta. Aiheesta 

keskusteltiin.  

 

5. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen 

 

a. Paneelin kokous 2.5.2022 

 

Pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

b. Paneelin ylimääräinen kokous 17.5.2022 (lausuntojen hyväksyminen) 

 

Pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

c. Paneelin ylimääräinen kokous 25.5.2022 (tiedotteen hyväksyminen) 

 

Pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

 

 

6. Tilannekatsaus 



  

 

a. Lounaskeskustelu ilmastopaneelin ja Timmermansin delegaation kesken 9.6. 

 

Leino kertoi paneelin ja komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansin delegaation lounaskeskustelusta 

9.6. Aiheesta keskusteltiin.  

 

b. Esiintymiset ja julkaisut 

 

i. Metsäraportin julkistus 12.5. 

 

Autere kertoi metsäraportin julkaisusta 12.5. Aiheesta keskusteltiin.  

 

ii. Keskustelu maankäyttösektorin nettonielun ympärillä, tiedote 25.5. 

 

Paneeli julkaisi nielukannanoton 25.5. Aiheesta keskusteltiin.  

 

c. Tiedesihteerin rekrytoinnin tilanne 

 

Weaver kertoi rekrytoinnin tilanteesta. Haku tehtävään avataan tällä viikolla. Aiheesta keskusteltiin. Kiitetään 

tiedesihteerin paikalta muihin tehtäviin siirtynyttä Hyyrystä työstä paneelin kanssa.  

 

d. Panelistien raportointi omista esiintymisistä  

 

Panelistit raportoivat esiintymisistä ja aiheesta keskusteltiin.  

 

e. Ministeriökuulumiset ja mahdolliset tiedot aikatauluista 

 

Vanhatalo kertoi MMM:n kuulumisia maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Heiskanen kertoi paneelin 

hankehaun päätöksistä. Haun perusteella rahoitettiin hankkeiden lisätarpeita sekä yksi uusi hanke 

(hiilineutraalisuushanke uutena, liikennehankkeeseen ja oikeudenmukaisuushankkeeseen lisäraha). YM:n 

Heiskanen kertoi sopeutumissuunnitelman, ilmastolain ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman tilanteista. 

Aiheista keskusteltiin.  

 

f. Lausunnot ja kuulemiset 

 

Weaver kävi läpi annetut lausunnot ja tiedotti tulleista lausuntopyynnöistä. 

 

7. EU:n ajankohtaiset ilmastoasiat (Leino) 

 

Leino teki katsauksen EU:n ajankohtaisiin ilmastoasioihin. Aiheesta keskusteltiin.  

 

8. Kevään hankehaun päätökset (uudet hankkeet ja lisä/jatkorahoitukset) 

 

Käsiteltiin kohdassa 6e. 

 

9. Raporttien käsittely 

 

a. Kulutus – yhteenvetoraportti (Seppälä) 

 

Seppälä esitteli kulutushankkeen yhteenvetoraporttia. Hanke rakennettiin neljästä kokonaisuudesta, joista 

jokaisesta tehtiin oma taustaraportti. Yhteenvetoraportti on nimetty ”Kuluttajien lisätoimet ilmastonmuutoksen 

hillinnän vauhdittamiseksi Suomessa”. Tavoitteena oli tutkia kulutusperäisten päästöjen kehitystä vuoteen 

2030, kun annetut ilmastopolitiikan toimenpiteet huomioidaan, sekä tarkastella kuluttajien mahdollisuuksia 



  

vaikuttaa päästöihin. Raportista keskusteltiin ensin yleisesti ja tämän jälkeen luvuittain. Yhteenvetoraportti 

hyväksyttiin ja se viimeistellään keskustelun perusteella. Raportti on tarkoitus julkaista elokuussa.  

 

b. Liikenteen päästökauppa 

 

Ollikainen esitteli raporttia. Teemaa on jo esitelty hallinnolle, mutta itse raporttia ei vielä ole julkaistu. Ollikainen 

kertoi raportin johtopäätöksistä, joissa tarkastellaan liikenteen päästökaupan toteutuksen eri vaihtoehtoja ja 

näiden kustannus- ja päästövaikutuksia. Raporttia ei ollut lähetetty panelisteille ennen kokousta. Raportista 

keskusteltiin. Päätetään, että puheenjohtajistolla on valtuudet hyväksyä raportti. Jos näyttää tarpeelliselta, 

tiedote ja johtopäätökset voidaan lähettää vielä panelisteille luettavaksi ja kommentoitavaksi. 

 

10. Hankkeiden kuulumiset 

 

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 

11. Muut mahdolliset asiat 

 

a. Seuraavat kokoukset 

 

Syyskuun kokous ma 5.9.2022 klo 12-16 

Lokakuun kokous ti 11.10.2022 klo 12-16  

Marraskuun kokous ti 29.11.2022 klo 12-16 

Joulukuun kokous sovitaan erikseen. 

 

b. EEAC-konferenssi 14.-15.9. 

 

Weaver lähettää sähköpostitse tietoa panelisteille.  

 

c. Muut 

 

Ei muita asioita.  

 

12. Paneelin sisäiset asiat (vain panelistit ja sihteeristö) 

 

Paneelin näkemyksiä seuraavalle hallituskaudelle  

 

Keskusteltiin paneelin näkemysten valmistelusta. Aiheeseen palataan myöhemmin ja sitä käsitellään syyskuun 

kokouksessa. 

 

Blogitekstit - hyväksymisprosessi 

 

Keskusteltiin paneelin hankkeiden yhteydessä tehtävien blogien hyväksymisprosessista. Päätettiin jatkaa 

aiempaa käytäntöä, jossa paneelin sivuilla julkaistavat tekstit katsotaan aina etukäteen ja niihin voidaan tehdä 

muokkausehdotuksia. Puheenjohtajisto hyväksyy julkaistavat tekstit, jotta ne ovat linjassa paneelin muiden 

viestien kanssa. Blogien kirjoittajana tulee aina olla myös panelisti.   

 

Muuta 

 

Ei muita asioita.  

 

13. Kokouksen päätös 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:11. 


