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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 17.12.2013  
toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 2006–2016 
(YM016:00/2007) 

 
 
 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 9/2013 (kokous 64) 
 
Aika:    Tiistai 3.12.2013, klo 13.00–15.00 
Paikka:    Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli K0 
Läsnä:   Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ)  

Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö 
Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 
Jari Salila, oikeusministeriö 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö 
Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö 
Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 
Rauno Väisänen, Metsähallitus 
Tomi Salo, Metsäteollisuus ry., Elinkeinoelämän keskusliitto 
Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. 
Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 
Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 
Ari-Pekka Auvinen, SYKE (siht.) 
Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 
Anna-Liisa Ahokumpu, SYKE 

  
1. Kokouksen avaus  
 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen.  
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirja (kokous 63, 12.11.2013) hyväksyttiin seuraavin täsmennyksin: 
Nagoyan pöytäkirjan viestintäsuunnitelmaa käsitellään ensin geenivaralainsäädäntötyöryhmässä ja 
sitten se vasta esitellään BD-seurantatyöryhmälle. Nagoyan pöytäkirja -kohtaan lisättiin, että on 
huomioitava lääketieteellisten diagnostiikkanäytteiden liikkuminen ja, että pöytäkirjan ulkopuolelle 
jäävät myös PIP-sopimuksen alaiset pandeemiset influenssavirukset. BD-viestintäohjelman kohdasta 
poistettiin metsät vanhoista suosikkiteemoista. 

 
3. Asialista 
 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohdan 5 käsittely siirretään 
toiseen kokoukseen. 

 
4. Ajankohtaiset asiat 

- Suomi on valittu Unescon maailmanperintökomitean jäseneksi 4-vuotiskaudelle 
http://whc.unesco.org/en/. Suomea edustavat Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen 
ja Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet. Ulkoasianministeriö osallistuu komitean työhön. 
Komitea päättää, mitkä kohteet hyväksytään maailmanperintöluetteloon. Myös ’punainen lista’ 
kohteista on eli The List of World Heritage in Danger. 
- YM:ssä on käyty tuloskeskustelut SYKEn ja Metsähallituksen kanssa 
- rakennepoliittinen uudistus on meneillä, hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman 
toimeenpanosta tehtiin 29.11. 

 
5. Nagoyan pöytäkirjan viestintäsuunnitelma (Liisa Kemppainen, YM) (TBC)  

Aihe käsitellään toisessa kokouksessa. 
 

http://whc.unesco.org/en/
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6. Viides maaraportti: käsittelyssä ensimmäinen täysi versio raportin ensimmäisestä ja toisesta luvusta sekä 
hahmotelma kolmannesta (Ari-Pekka Auvinen, SYKE) 
 

Ari-Pekka Auvinen kertoi missä vaiheessa maaraportin ensimmäisen luvun luonnos on.  Käsittely 
aloitettiin uhka-osiosta.   
Luvun perusta saadaan lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinneista. Mukaan otetaan myös 
direktiiviraportoinnin tiedot ja kuvaajia poimitaan luonnontila-indikaattorikokoelmasta. Käsiteltävät 
uhkat ovat: muutokset metsissä, umpeenkasvu, kaivostoiminta ja rakentaminen sekä ilmastonmuutos. 
 
Keskusteltiin käsiteltävistä uhkista ja niitä kuvaavista indikaattoreista. Todettiin, että rakennetulle 
ympäristölle on huono indikaattoripohja, esim. läpäisemättömistä pinnoista ei ole aineistoa saatavilla, 
mutta tulevasta uudesta Corine Land Cover -aineistosta voisi saada, mutta se ei taida ehtiä tähän 
raporttiin.   
Näistä sovittiin: 
- uhkat-alaluvun (1.3) lähestymistapa sai kannatusta ja hyväksyttiin 
- ennallistaminen päätettiin sisällyttää kohtaan 2.3 Recent actions 
- päätettiin sisällyttää alaluvun 1.1 alkuun kuva metsien kasvusta vs. käytöstä 
- pohdittiin voitaisiinko tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhkat sisällyttää vapaavalintaiseen alalukuun 
1.5 (“What are possible future changes for biodiversity and their impacts?”). Esimerkkinä 
metsälainsäädäntö. 
- kohta 1.2 Mires: ennallistettujen soiden pinta-ala on jo yli 20 000 ha 
- ehdotettu, että raporttiin otetaan mukaan indikaattori saamenkielestä 
- kohta 1.1 Markets for ecosystem services: ehdotettiin indikaattoriksi luomuviljelyä 
- kohta 1.1 kuvaajaan 6 toimitetaan SLL:n jäsenmäärät 
- viittauskäytäntö: ehdotettu, että tekstiin lisätään viitteet, viittaukset tehtäisiin numeroin ja lähteet 
liitettäisiin raportin loppuun  
- päätettiin, että raportin sisällysluettelo lähetetään kaikille tiedoksi. 
 
Keskusteltiin, kuinka raportin luvussa III Suomen työ integroidaan Millenium Development 
Goals’eihin. Pohjapaperi on olemassa ja seminaari tulossa. Tähän tarvitaan UM:n linjausta.  
 
Aikataulutus:  
- I luku saadaan kommenttikierrokselle tammikuun lopulla.  
- II luvusta on tulossa luonnos ennen joulua. Koska strategia ja toimintaohjelma on käännetty 
englanniksi, valmista tekstiä on käytettävissä. Ennallistaminen ja suojelualueiden tila on nostettu 
luvussa esille.  
- Seuraavat työryhmän kokoukset ovat 21.1.2014 ja 11.3.2014 kello 13–16. 

 
7. Muut asiat 
 

Biodiversiteettipaneelin IPBES-2 kokouksen 9.–14.12.2013 tavoitteet ja Suomen valtuuskunta 
(Marina von Weissenberg, YM) 
 
Suomen kokousvaltuuskunta IPBES-2: puheenjohtaja Marina von Weissenberg (YM), Petri Ahlroth ja 
Eeva Furman (SYKE) sekä Kari Lahti (Metsähallitus). Kokous pidetään Antalyassa Turkissa 
http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes2/.  
 
IPBES on hallitustenvälinen luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskeva paneeli, 
perustettu Panamassa huhtikuussa 2012. Se pyrkii vahvistamaan tieteen ja politiikan välistä 
vuorovaikutusta. Paneelin päätehtävänä on tiedon tuottaminen, arviointiraporttien laatiminen,  
poliittisen päätöksenteon tukeminen ja toimintavalmiuksien vahvistaminen.  
 
Suomella on hyvät valmiudet osallistua IPBES-työhön ja saamme näkyvyyttä. Vahva ja näkyvä rooli 
tukee kansainvälisiä ympäristöpoliittisia painopisteitämme. UM:ltä 200 000 € kertamaksu, 
jäsenmaksua ei ole. YK:n järjestöt ovat mukana. USA ei ole BD-sopimuksen jäsenmaa, mutta 
tieteellinen osaaminen on suurta. Norjaan perustetaan mahdollisesti toimintavalmiuksien 
vahvistamiskeskus. EU ei ole IPBESin jäsen, eli Suomi neuvottelee Suomena. Sidosryhmien roolista 
keskustellaan vielä. MEPissä on 25 jäsentä. Eeva Furman (SYKE) oli lähellä päästä. Vuonna 2015 on 
uusi yritys saada suomalainen mukaan. 

http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes2/
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Joulukuussa Turkissa käsiteltävät asiat: alustava työohjelma 2014–2018, rahoituksen ja budjetin 
järjestäminen ja siitä päättäminen, säännöt ja menettely, hallinnolliset ja institutionaaliset järjestelyt, 
viestintäasiat ja sidosryhmien sitouttaminen. 
 
Kansalliseen järjestäytymiseen palataan Turkin kokouksen jälkeen, koska kokouksessa voi tulla 
tarkennusta menettelytapoihin. Mahdollisia malleja on muutamia ja tarkastellaan myös kuinka muut 
maat järjestäytyvät. Kansallisesta IPBES-työstä keskustellaan myös Ekosysteemipalvelut-
alatyöryhmässä. Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari pidettiin 18.11.2013. 
 
Varsovan ilmastoneuvottelut (Matti Nummelin, UM) 
Matti toi terveiset ilmastoneuvotteluista: siellä oli käsittelyssä 2 luonnon monimuotoisuuteen 
vaikuttavaa asiaa. Yksi hyvä päätös saatiin, eli REDD+ hyväksyttiin ja sen koordinointi ja rahoitus 
varmistettiin. Toinen huono päätös: maataloutta ei saatu neuvotteluiden piiriin. Vuonna 2015 on 
tarkoitus saada uusi sitova sopimus.  

  
8. Seuraavat kokoukset  

 
- tiistai 21.1.2014 klo 13–16, YM 
- tiistai 11.3.2014 klo 13–16, YM 
 
Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 
9. Kokouksen päättäminen 
 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen päätti kokouksen.  
 

 
 
 
Puheenjohtaja   Timo Tanninen 
 
 
 
Sihteeri  Marja Pylvänäinen 
 
 
 
Jakelu: Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, sihteerit ja pysyvät asiantuntijat.  
 
 
 


