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TYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2012 (kokous 47) 

 

Aika:  Torstai 29.3.2012, klo 9–11 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli 

Läsnä: Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ) 
Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) 

Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 

Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö 

Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jari Salila, oikeusministeriö 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Rauno Väisänen, Metsähallitus 

Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. 

Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 

Maija Hakanen, Kuntaliitto 

Leif Schulman, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 

Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 

Martina Reinikainen, Natur och Miljö rf. 

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Lotta Ruokanen, Allianssi ry. 

Eija Lumme, ympäristöministeriö 

Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 

Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat 

tervetulleiksi. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Edellisen kokouksen (kokous 46, 9.3.2012) pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 

3. Asialista 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Ajankohtaiset asiat 

 

- Hallituksen kehysriihi oli 22.3. Yksityiskohdat eivät ole vielä julkisia, mutta leikkauksia on 

tulossa. 

- Biodiversiteettistrategia on parhaillaan lausunnolla. Lausuntoaikaa on 10.4.2012 asti. 

 

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

2006–2016 tarkistaminen. Toimintaohjelman 3. version käsittely (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE) 

 

Puheenjohtaja kiitti Jukka-Pekka Jäppistä toimintaohjelman tarkistamistyön koordinoinnista. 

Jukka-Pekka kertoi toimintaohjelman päivittämisen tilanteesta ja pienryhmien 

(työvaliokuntien) tapaamisista. Pienryhmäkokouksia on pidetty 3. Näihin osallistui edustajia 

organisaatioista MMM, MTK, Metsähallitus/Luontopalvelut, YM, OM, EK ja SLL sekä 

SYKE. Pienryhmien työ oli tehokasta ja niiden painopiste oli toimenpiteiden käsittelyssä. 
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Jukka-Pekka kertoi, että Ari-Pekka Auvinen (SYKE, Oulu) on miettinyt erityisesti 

toimenpiteiden konkreettisuutta ja sitä miten toimenpiteiden toteutumista voitaisiin seurata. Ja 

olisi tärkeää miettiä olemassa olevien mittareiden parempaa kytkemistä toimintaohjelmaan 

sekä aivan uusien, yksinkertaisten, toimenpidekohtaisten mittareiden laatimista. Jukka-Pekka 

ehdotti, että Ari-Pekka esittelisi seuraavassa kokouksessa ehdotuksensa toimenpiteiden 

konkretisoinnista ja mitattavuudesta. Biodiversiteetti-indikaattorit ovat jo suurelta osin 

olemassa Luonnnontila.fi:ssä, mutta ekosysteemipalveluindikaattorit ovat vasta 

ideointiasteella. 

 

Toimintaohjelman pienryhmätyöskentelyn jäljiltä vielä avoimiksi tai viimeistelemättä jääneitä 

kohtia käytiin kohta kohdalta läpi Jukka-Pekan johdolla. Muutokset kirjattiin suoraan 

luonnokseen. Kaikkia kohtia ei saatu lopullisesti muotoiltua kokouksessa, mutta Jukka-Pekka 

viimeistelee muotoilut seuraavaan luonnokseen. Erityisesti keskustelua herättivät mm. 

maatalouspolitiikka, taloudelliset ohjauskeinot ja kannustimet. Kokouksessa ehdittiin käydä 

läpi 19 ensimmäisen toimenpiteen muutosehdotukset. Työtä jatketaan seuraavassa 

kokouksessa.  

 

Strategian ja toimintaohjelman tarkistuksen jatkotyöt:  

Strategia viimeistellään huhtikuussa lausuntokierroksen päättymisen jälkeen. Todettiin, että 

toimintaohjelman tarkistamisessa ei tarvitse edetä strategian tahtia, vaan muotoiluun voidaan 

käyttää enemmän aikaa, vaikka ne lopulta kytketäänkin yhteen. Toimenpiteiden käsittelyyn 

tarvitaan ainakin yksi kokous vielä, vaikka tekstin alussa onkin enemmän ja vaikeampia 

asioita kuin loppuosassa, eli työ nopeutuu loppua kohden. 

 

Todettiin, että on tarpeen pitää lisäkokous, jossa käsitellään loput toimenpiteet koko ryhmän 

kanssa yhdessä. Todettiin myös, että on tarpeen, että seuraavassa kokouksessa on Ari-Pekka 

Auvinen mukana vähintään videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Ehdotettiin perjantai-

iltapäivää 20.4. (aika ja paikka varmistetaan jäsenille).  

 

Klemetti Näkkäläjärvi totesi, että alkuperäiskansoja ja poronhoitoa käsittelevissä 

toimenpiteissä on vielä muotoiltavaa. Päätettiin koota pienryhmä käymään läpi pohjoisen 

asioita (Saamelaiskäräjien edustaja, MMM:n poro- ja riista-asiantuntija sekä Jukka-Pekka). 

Päätettiin jatkaa 23.4. sovittua kokousta klo 16 asti ja käsitellä strategia-asioiden lisäksi myös 

pienryhmän työstämät pohjoisen asiat. 

 

Todettiin, että toimenpideohjelman toimenpiteiden kehittämisessä on tavoitteena luonnon 

monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavat toimenpiteet, joten niiden 

muotoiluun täytyy panostaa. 

 

6. Resurssimobilisaatiostrategia ja Suomi: Raportointi CBD:lle Suomen resurssimobilisaatiosta ja 

asiantuntijaryhmän asettaminen (Eija Lumme, YM) 

 

Neuvotteleva virkamies Eija Lumme YM:n kansainvälisten ja EU-asiain yksiköstä kertoi 

biodiversiteettisopimuksen resurssimobilisaatiostrategiasta, sen toteuttamisen raportoinnista ja 

asiantuntijaryhmän asettamistarpeesta.  

 

Eija totesi, että mm. ehdotettujen 124 biodiversiteetin suojelutoimenpiteen toteuttaminen 

vaatii resursseja. Kansainvälisellä foorumilla on käynnistetty resurssien mobilisaatioselvitys. 

Tanska EU-puheenjohtajana on kutsunut koolle EU-maiden asiantuntijaryhmän, joka on jo 

kokoontunut Brysselissä kaksi kertaa 8.2. ja 19.3.2012. Jälkimmäiseen kokoukseen osallistui 

myös Matti Nummelin (UM). Kolmas kokous pidetään Kööpenhaminassa 25.4. (Huom. 

päivämäärä on ehdotettu muutettavaksi 16.4.).  Tavoitteena on vahvistaa EU-linja ennen 

WGRI-4:n toukokuun kokousta, joka valmistelee COP 11-osapuolikokousta. Tanska on 

kutsunut koolle myös epävirallinen ympäristöministerikokouksen 14.5.2012, jossa ei ole 

tavoitteena antaa rahoituslupauksia vaan keskustella linjauksista.  

 

Biodiversiteettisopimuksen sihteeristö on tehnyt syyskuussa 2011 ohjeen resurssien 

mobilisaation raportoinnista (http://www.cbd.int/financial/doc/srm-guidance-2012-01-en.pdf). 

Ohjeen liitteenä on kansallinen tiedon kyselylomake, jossa kysytään mm. miten rahallisia 

resursseja maassa kohdennetaan. Maiden on raportoitava 1.7.2012 mennessä. Sihteeristö 
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analysoi vastaukset ja raportoi COP 11-kokoukselle. Aikataulu on kiireellinen ja ihmeteltiin, 

kuinka sihteeristö pystyy tekemään määräajassa analyysin kaikkein maiden vastauksista. 

Resurssien mobilisaatio on yksi COP 11-kokouksen hankalimmista neuvotteluasioista. 

 

Todettiin, että Suomen on yritettävä vastata kyselyyn mahdollisimman hyvin, jotta saadaan 

positiivinen neuvotteluasema. Suomen vastauksen muotoilu on vielä organisoimatta, joten 

päätettiin organisoitua muodostamalla asiantuntijaryhmä keskustelemaan ja kokoamaan tietoja 

yhteistyössä. Ympäristöministeriö kutsuu asiantuntijaryhmän koolle. Ryhmässä tulisi olla 

mukana MTK:n ympäristöjohtaja, EK, VM, UM, YM, TEM, MMM ja kuntapuoli sekä 

metsäteollisuusyrityksiä. Ryhmä raportoi työstään biodiversiteettityöryhmän kokouksessa.   

 

7. Biodiversiteettiseurantatyöryhmän toimintamääräraha 2012 (Marina von Weissenberg YM) 

  

Marina von Weissenberg esitteli biodiversiteettiseurantatyöryhmän 

toimintamäärärahasuunnitelman vuodelle 2012. (Liitteenä) 

 

Toimintamäärärahaa on vuonna 2012 varattu työryhmälle 17 000 € YM:n 

Luontoympäristöosastolle (LYMO) osoitetusta määrästä. Biodiversiteettistrategian ja 

toimintaohjelman päivittäminen on työryhmän keskeisin tavoite vuonna 2012. Käännökseen ja 

julkaisun tekoon on varattu 6 000 €. Lisäksi kuluja syntyy resurssimobilisaatioryhmän ja 

alkuperäiskansatyöryhmän uudelleen asettamisesta sekä COP 11 valmistelusta ja viestinnästä. 

Lisäksi on tehty varaus IPBES-sopimukselle. 

 

8. Muut asiat 

 

 Rauno Väisänen ilmoitti, että julkaisu The Diversity of Sacret Land in Europe - Proceedings 

 of the Third Workshop of the Delos Initiative - Inari/Aanaa 2010 (IUCN, Metsähallitus) on 

 jaossa. Julkaisu on raportti pyhien luontokohteiden asiantuntijoiden workshopista 1.–3.7.2010.  

 

9. Seuraavat kokoukset  

 

- pienryhmä: Saamelaiskäräjät, MMM, SLL ja Jukka-Pekka, perjantai 13.4.2012, alkaen  

 klo 9.30, MMM, kokoustila Mattila, kala- ja riistaosaston tiloissa 

- perjantai 20.4.2012, klo 14–16 YM, Foorumi, lisäkokous toimintasuunnitelman käsittelyyn 

- maanantai 23.4.2012, klo. 13–16 YM, Kuukkeli, HUOM. kokousaikaa jatkettu klo 16 asti, 

 strategian käsittelykokous, lisäksi käsitellään pohjoisen asiat 

- maanantai 4.6.2012, klo. 13–15 YM, Kuukkeli 

 

Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja Timo Tanninen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

Puheenjohtaja   Timo Tanninen 

 

 

 

Sihteeri  Marja Pylvänäinen 

 

 

 

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

 

 


