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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 8.6.2011  

toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 2006─2016 
(YM016:00/2007) 

 

 

 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2011 (kokous 37) 

 

Aika:  Keskiviikko 1.6.2011, klo 9‒11 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone K01 (Kuukkeli) 

 

Läsnä: Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) 

Pekka Salminen, ympäristöministeriö  

Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö 

Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

 Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö/KEO 

Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Hanna Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö 

Tuula Säämänen, Liikennevirasto 

Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö  

Suvi Raivio, Mestäteollisuus ry 

Lotta Ruokanen, Allianssi ry 

Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö 

Änisa Jansson, ulkoasiainministeriö 

Outi Honkatukia, valtiovarainministeriö 

Katja Huumo, ympäristöministeriö 

Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 

Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 

Ilpo Kuronen ja Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Ari-Pekka Auvinen, SYKE 

Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö  

Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 

 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Varapuheenjohtaja Ilkka Heikkinen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleik-

si.  

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Edellisen kokouksen (20.4.2010) pöytäkirja hyväksyttiin vähäisellä teknisellä muutoksella.  

 

3. Asialista ja ajankohtaiset asiat 

 

Asialistaan muutettiin, niin että Ari-Pekka Auvisen esitys nostettiin kohdaksi 4. 

 

Puheenjohtaja Ilkka Heikkinen esitteli uudet jäsenet: 

 

 Erkki Hallmannin tilalle Metsähallituksen edustajaksi on nimetty Antti Otsamo 

 Liisa Pietola on nimetty MTK:n uudeksi pysyväksi edustajaksi Johanna Ikävalkon  

tilalle 

 VM:n jäsen vaihtuu 21.6. kokouksen jälkeen 

 

Uudet jäsenet esittäytyivät, samoin kuin jo viime kokouksessa esitellyt Jouni Lind, EK 

(jäsen) ja Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. (pysyvä asiantuntija)  
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4. Hallinnonalojen toimien ja niiden toteutumisen tulkintojen esittely (Ari-Pekka Auvinen, SYKE) 

 

Tutkija Ari-Pekka Auvinen (SYKE) esitteli hallinnonalojen toimista ja niiden toteutumisesta 

tehtyä suurta excel-taulukkoa ja selvitti kuinka toimille annettuja hymiöitä tulee tulkita. Tau-

lukko tuli päivitettyä suurelta osin ennen tarkistustyöpajaa, missä siitä olikin suuri apu.  

 

Taulukkoon on jäsennelty Suomen hallinnonalojen toimet Nagoyan tavoitteiden mukaisesti ja 

seurattu ja arvioitu niiden toteutumista. Johtopäätöksenä Ari-Pekka totesi, että 20 tavoitteesta 

korostuvat 22 toimenpidettä, jotka koskevat tiedon tason nostamista (sisältää sekä tietämyksen 

että tietoisuuden nostoa), 8 tavoitetta koskee suojelualueita, 8 kestävää tuotantoa ja luonnon-

varojen käyttöä ja 7 tietoisuuden lisäämistä. Lisäksi on 19 kansallista tavoitetta, joita ei ole 

saatu istutettua Nagoyan päämääriin. Vähiten toimenpiteitä on tavoitteilla: habitaattikadon  ja 

pirstoutumisen pysäyttäminen, resursseja toteutukseen, haitalliset kannustimet pois, vesieliöi-

den kestävä hyödynnys, saasteet eivät haittaa sekä geenivaraprotokollan lainsäädäntöön vienti. 

 

Ari-Pekka selitti millä perusteella toimenpiteille on annettu hymiöt tai vakavat naamat. Tar-

kastelussa on arvioitu vain sitä mitä toimenpiteessä on luvattu, esim. LUMONETin kehittämi-

sessä on luvattu teknistä uudistusta, ja kun se ei ole toteutunut, vaikka portaalia on ylläpidetty, 

niin hymiötä ei ole myönnetty.   

 

Useista kohdista syntyi vilkasta keskustelua, mm.: 

 5. Tavoite: habitaattikadon ja pirstoutumisen pysäyttäminen -tavoitteessa ei ole yhtään 

toimenpidettä  toimenpiteitä tarvitaan. 

 Toimenpide 64: Opettajien täydennyskoulutus herätti keskustelua opettajien motivaa-

tiosta ja resursseista viedä lapsia luontoon, opettajilta puuttuu menetelmät, luonnon-

suojelujärjestöille jää paljon tehtävää 

 Tutkimukseen liittyviä tavoitteita on monissa kohdissa. Ne voisi paketoida yhteen. 

Tutkimus on kaukana edellä käytännön toteutusta. Mikä taho määrittää mitä tulee tut-

kia? Tärkeintä ei tutkimuksen määrä vaan laatu. 

 Määrälliset tavoitteet olisivat tärkeitä, mutta niitä on vaikea luoda ja perustella. 

 Tavoitteellisen toiminnan jalkauttaminen paikallistasolle olisi tärkeää. 

 

 

5. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 

2006–2016 tarkistaminen: Työpajan tulokset ja työryhmän linjaukset jatkotyölle. (Ilkka Heikkinen, 

YM) 

 

Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen (YM) esitteli strategian ja toimintaohjelman tarkistus-

työpajan (23.5.2011) tulokset ja linjauksia jatkotyölle. Kaiken kaikkiaan työpajan henki oli 

hyvä ja tulokset ansiokkaat. Ilkka kävi läpi kunkin työryhmän yhteenvedot. Materiaali on vie-

ty LUMONETiin sivulle Toimintaohjelman seuranta 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7349&lan=fi.  

 

Strategian ja toimintaohjelman jatkotyö: 1. luonnos saadaan seuraavaan kokoukseen mennessä 

käsittelyyn (21.6.).  Luonnoksia käsitellään syksyn kokouksissa siten, että lopullisen luonnok-

sen julkinen käsittely on loppusyksystä ja että periaatepäätös saataisiin marraskuussa 2011.  

 

 

6. EU:n biodiversiteettistrategian 2020 esittely Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversi-

ty strategy to 2020 ja EU-ulottuvuus kansallisen strategian tarkistustyöhön. (Jussi Soramäki, YM) 

 

Ympäristöneuvos Jussi soramäki (YM) ei valitettavasti ehtinyt kokoukseen.  

 

7. Muita asioita 

 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7349&lan=fi
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Muistutettiin 7.6.2011 pidettävästä Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 

alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallisen asiantuntijatyöryhmän 

loppuraportin loppuseminaarista, joka pidetään YM:ssä. 

 

Marina kertoi kansainvälisen IPBES-paneelin tai platformin perustamisesta (Intergovernmen-

tal Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). UNEP laatii tausta-asiakirjat yhteis-

työssä FAO:n, UNDP:n, UNESCO:n ja eräiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Asiakirjat 

saadaan heinäkuussa. EU valmistautuu 3.–7. lokakuuta pidettävään ensimmäiseen kokoukseen 

koordinoidusti. Tiedossa on runsaasti juridisteknisiä kysymyksiä; kuten sihteeristön sijainnin 

valitaan liittyviä kriteerejä, samoin puheenjohtajan ja 4 varapuheenjohtajan valinta, työohjel-

masta sopiminen ja budjettiasiat. Tavoitteena saada IPBES "Platform" operatiiviseksi maalis-

kuussa 2012.   

 

8. Seuraavat kokoukset 

 

BD-seurantaryhmän seuraava kokous on 

 

 tiistaina 21.6 klo 9-11 (YM)   

 

Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 

10. Kokouksen päättäminen. 

 

Puheenjohtaja Ilkka Heikkinen (YM) päätti kokouksen klo 11.15 

 

  

 

 

 

Puheenjohtaja   Ilkka Heikkinen 

 

 

 

 

Sihteeri  Marja Pylvänäinen  

 

 

Jakelu: Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, sihteerit ja pysyvät asiantuntijat.  

 

 


