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Kansalliselle IPCC-työryhmälle Vuoden Maineteko 2018 -tunnustus
(Helsinki, 29. maaliskuuta 2019) Kansainvä listen huippuyliopistojen alumniklubit
palkitsivat kansallisen IPCC-työryhmän vuosittain jaettavalla Vuoden Maineteko
-tunnustuksella. Palkinto, joka on jaettu vuodesta 2002 alkaen, luovutettiin IPCCtyö ryhmä ä edustaneille Tilastokeskuksen kehittä mispä ä llikkö Riitta Pipatille ja
ympä ristö ministeriö n neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimolle alumniklubien
vuotuisella juhlaillallisella, johon osallistui 150 suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajaa.
Tunnustus jaetaan henkilö lle tai yhteisö lle, joka on kuluneen vuoden aikana erityisen
merkittä vä llä tavalla kunnostautunut suomalaisille tä rkeä ssä asiassa. Lisä tietoa
tunnustuspalkinnosta osoitteessa www.vuodenmaineteko.Mi.
Vuoden Maineteko -valintatoimikunnan mukaan ”kansallinen IPCC-työ ryhmä osana
kansainvä listä IPCC-verkostoa on nostanut merkittä vä sti kansalaisten tietoisuutta
ilmastonmuutoksen etenemisestä ja kiireellisten toimenpiteiden tarpeellisuudesta
yksilö iden, yritysten, kansallisten sekä globaalien toimijoiden osalta tuomalla Global
Warming of 1.5 °C -erikoisraportin keskeiset viestit suomalaisten tietoisuuteen”.
Valitsemistoimikunta on nä istä syistä valinnut kansallisen IPCC-työ ryhmä n palkittavaksi
2018 Vuoden Maineteko -tunnustuksella.
Hallitustenvä linen ilmastopaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
kokoaa ja analysoi tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta sekä ilmastonmuutoksen
hillinnä stä ja siihen sopeutumisesta poliittisen pä ä tö ksenteon tueksi. IPCC-raporttien
kirjoittajat arvioivat kattavasti parhaimman tieteellisen, teknisen ja taloudellisyhteiskunnallisen tutkimustiedon. Raporttien laadintaan osallistuu satoja tutkijoita eri
puolilta maailmaa.
Kolmekymmentä vuotta toiminutta IPCC:tä on kutsuttu merkittä vä ksi sosiaaliseksi
innovaatioksi ja sen työ huomioitiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2007. IPCC:n
tuottamilla tieteellisen tiedon arvioinneilla on merkittä vä pä ä tö ksentekoa tukeva rooli
ratkaistaessa ilmastonmuutoksen ongelmia.
Ympä ristö ministeriö asetti vuonna 1993 kansallisen IPCC-ryhmä n toimimaan IPCCasioiden verkostona. Työ ryhmä n keskeisiin tehtä viin kuuluu edistä ä suomalaisten
osallistumista IPCC-työ hö n, osallistua kommenttien kokoamiseen IPCC:n raportteihin ja
tiedottaa IPCC:n työ n tuloksista. Ryhmä n puheenjohtajana toimii pä ä johtaja Juhani Damski
Ilmatieteen laitokselta. Ryhmä ä n kuuluu ministeriö iden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten

asiantuntijoita. Toiminnassa on mukana 28 organisaatiota.
IPCC:n lokakuussa 2018 julkaistun raportin mukaan maapallon lä mpö tila on jo noussut
noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikä li lä mpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen
raja ylitetä ä n vuosisadan puoleen vä liin mennessä . Rajan ylittä minen aiheuttaisi
merkittä viä riskejä sekä ihmisille että luonnolle.
Raportti antaa selkeä n viestin siitä , että ilmastopolitiikan kunnianhimoa on nostettava,
mikä li halutaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti pyrkiä kohti enintä ä n 1,5 asteen
tavoitetta ja vä hentä ä ilmaston lä mpenemiseen liittyviä riskejä . Tä hä n mennessä Pariisin
sopimuksen alla annetut kansalliset pä ä stö vä hennyslupaukset eivä t riitä rajoittamaan
lä mpö tilan nousua 1,5 asteeseen.
Vuoden Maineteko -tunnustuksen myö ntä vä t Harvardin, IMD:n, INSEAD:n, London School
of Economicsin ja London Business Schoolin alumniklubit.
Vuoden maineteko -tunnustuksella on jo 15-vuotinen historia. Aikaisemmin palkinnon ovat
saaneet dosentti Eero Hirvensalo, ministeri Max Jakobson, tuottaja Seppo Vesterinen,
hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen, Lordi-yhtye, yrittä jä neuvos Kirsti Paakkanen,
presidentti Martti Ahtisaari, poliisikomentaja Jukka Riikonen, toimitusjohtaja Mikael Hed ja
Angry Birds -tiimi, Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jä ä skelä inen, Startup Sä ä tiö sekä
Eksoten johtaja Timo Salmisaari, sairaanhoitaja Piia Laitinen, toimittaja Arman Alizad,
hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sekä tutkivat journalistit Minna Passi ja Susanna
Reinboth.
Lisätietoja ja Vuoden Maineteko 2018 -valintatoimikunnan puolesta
Mika Malin p. 040 5608785, mika.malin@harvard.Mi

LIITE
Kansainvälisten huippuyliopistojen alumniklubit Suomessa
Vuoden maineteon palkitsevat klubit edustavat kansainvä lisiä yliopistoja: Harvard, IMD,
INSEAD, London School of Economics ja London Business School. Klubit jä rjestä vä t
keskustelutilaisuuksia, edistä vä t jä senistö nsä verkostoitumista sekä tukevat koulujensa
toimintaa. Alumniklubeihin kuuluu kouluissa korkeakoulututkinnon tai merkittä viä
kursseja suorittaneita entisiä opiskelijoita.
Harvard Club of Finland
Harvard on Yhdysvaltojen vanhin yliopisto, perustettu vuonna 1636. Se sijaitsee
Cambridgessä , Massachusettsin osavaltiossa, Suur-Bostonissa. Harvardista on valmistunut
mm. kahdeksan Yhdysvaltojen presidenttiä sekä suuri mä ä rä eri alojen nobelisteja.
Suomen Harvard Clubin toiminnan piiriin kuuluu noin 120 Harvardissa tutkinnon tai
tutkintoon johtavia kursseja suorittanutta, jotka edustavat kaikkia Harvardin tiedekuntia.
Harvard Club on vuonna 1997 perustanut Harvard Rahaston Suomen Kulttuurirahaston
yhteyteen. Muita toimintamuotoja ovat erilaiset jä sen- ja keskustelutilaisuudet.
Lisä tietoja:
puheenjohtaja Mika Malin
p. 040 560 8785
mmalin@mba2003.hbs.edu
www.harvard.Mi
IMD Alumni Club Finland
IMD on aidosti kansainvä linen, maailman parhaimpien joukkoon kuuluvaksi arvioitu
businesskoulu. Koulun ydinosaamista on johtajien kehittä minen ja organisaatioiden
muutosprosessien lä pivienti. Tavoitteena on sekä vä littö mien että pitkä aikaisten
positiivisten vaikutusten aikaansaaminen. Koulu sijaitsee Sveitsin Lausannessa ja
Singaporessa.
Vuosittain noin 8900 johtajaa yli 98 maasta osallistuu koulun avoimiin ohjelmiin (MBA ja
EMBA intensiivikurssit), Global Leadership -verkkokoulutukseen tai yrityskohtaisesti
rä ä tä lö ityihin ohjelmiin.
IMD:n alumniverkostoon kuuluu yli 100 000 jä sentä lä hes kaikilta talouselä mä n

toimialoilta – nuorista johtajista suurten kansainvä listen yritysten hallituksen jä seniin.
Suomen alumniverkostossa on jo yli 2300 jä sentä .
Lisä tietoja:
puheenjohtaja Ioana Canescu
p. 040 573 5716
helsinki@alumni.imd.org
www.imd.org
INSEAD Alumni Association of Finland
INSEAD tunnetaan kansainvä lisesti arvostetuista MBA-, PhD- ja yritysjohdon
koulutusohjelmistaan. Koulu tarjoaa opetusta Fontainebleaussa Ranskassa, Singaporessa ja
Abu Dhabissa, missä on vuonna 2013 aloitettu uusi MBA-ohjelma. Yhteistyö Whartonin,
Kelloggin ja John Hopkins University/SAIS:in kanssa mahdollistaa opettajien ja
opiskelijoiden vaihdon Yhdysvaltoihin. Lisä ksi INSEAD:lla on yhteisiä opetusohjelmia mm.
Kiinassa ja Brasiliassa, Pariisissa Sorbonnen kanssa ja tutkimuskeskus Israelissa.
INSEAD:lla on yli 40 000 alumnia, joista puolet MBA:ita. Vuonna 2016 INSEAD:sta valmistui
yli 1000 MBA:ta ja lä hes 200 EMBA:ta. Yritysjohdon koulutusohjelmissa oli yli 9000
osallistujaa. Koulun kansainvä lisyyttä kuvaa se, että opettajat edustavat 35 eri
kansallisuutta ja alumneja asuu yli 160 eri maassa ympä ri maailmaa. Suomessa on 250
alumnia, joista 50 MBA:ta. Esimerkiksi Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on yksi
heistä .
Aktiivinen kansainvä linen alumniverkosto on yksi INSEAD:n suurimmista myyntivalteista.
Suomen alumniyhdistys jä rjestä ä vuosittain 5–10 yritysvierailua, luentoa tai
verkottumistilaisuutta.
Lisä tietoja:
puheenjohtaja Markku Komsi
p. 040 758 6813
markku.komsi@gmail.com
https://iconnect.insead.edu/IAA/FIN
LSE Alumni Finland, Finland
Vuonna 1895 perustettu London School of Economics and Political Science (LSE) on yksi
maailman johtavista talous- ja yhteiskuntatieteisiin keskittyneistä yliopistoista.

LSE on merkittä vä ssä asemassa maailmanlaajuisessa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa,
opetuksessa ja keskustelussa. Neljä nnes Nobelin taloustieteen palkinnonsaajista on joko
opiskellut tai työ skennellyt LSE:ssä . LSE:n alumneja on yli 190 maassa. Suomessa LSE:ssä
opiskelleita asuu noin 250.
Lisä tietoja:
puheenjohtaja Antti Leino
p. 040 705 8769
A.J.Leino@outlook.com
London Business School Alumni, Finland
London Business School on yksi maailman johtavista business-kouluista. LBS on ainoa eiamerikkalainen businesskoulu, jonka MBA-ohjelma on arvioitu maailman ykkö seksi.
Koulun viidenkymmenen elinvuoden aikana noin 150 000 opiskelijaa ja liikkeenjohtajaa on
kulkenut LBS:n ovista. Vuosittain LBS:ssa johtamiskoulutusohjelmissa opiskelee 2000
kokopä ivä opiskelijaa sekä 10 000 yritysjohtajaa. Koulun ainutlaatuinen akateeminen
ympä ristö sekä kiinteä vuorovaikutus LBS:n 40 000 alumniin luo koulun kä yneille
mielenkiintoisia menestystarinoita uralla ympä ri maailman. Suomalaisia on opiskellut
London Business Schoolissa suhteellisen pieni, noin 100 henkilö n ryhmä .
Lisä tietoja:
puheenjohtaja Ilpo Uotila
p. 0400 301 327
iuotila.msc13@london.edu

