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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 7.6.2012  
toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 2006─2016 
(YM016:00/2007) 

 
 
 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 8/2012 (kokous 51) 
 
Aika:    Maanantai 4.6.2012, klo 13.00–15.00 
Paikka:    Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli 
Läsnä:   Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ) 

Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) 
Katja Huumo, ympäristöministeriö 
Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 
Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö 
Kirsi Törmäkangas, STM 
Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 
Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 
Leif Schulman, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 
Rauno Väisänen, Metsähallitus 
Heikki Toivonen, SYKE 
Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 
Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 
Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Lotta Ruokanen, Allianssi ry. 
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 pöytäkirjaan (kokous 50 16.5.2012) tehtiin seuraavat muutokset: 
Kohta 5 a) Alkuperäiskansat-luku koskee Saamelaiskäräjiä ja se on valmisteltu hyvässä 
yhteisymmärryksessä. Mikäli lausuntojen perusteella strategiaan tehdään tältä osin olennaisia 
muutoksia, on tarpeen pitää Saamelaiskäräjistä annetun lain 9§:n mukainen neuvottelu YM:n 
ja Saamelaiskäräjien välillä.  
Kohta 6. Pienellä alkukirjaimelle kirjoitetut sukunimet korjataan.  
 
Näillä tarkennuksilla pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
3. Asialista 
 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, kun sovittiin kohtien 5 ja 6 
käsittelyjärjestyksen vaihtamisesta. 
 

4. Ajankohtaiset asiat 
 

Uusi jäsen liittyi ryhmään. Tervetuloa metsäasiantuntija Katja Matveinen-Huju, MMM. 
 

5. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 
2006–2016 tarkistaminen.  
 
 Toimintaohjelman 6. version käsittely (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE) 
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Jukka-Pekka kertoi, että 25.5.2012 lähetetyssä toimintaohjelman versiossa VI on otettu 
huomioon kommentit, jotka olivat tulleet STM:stä, MMM:stä, EK:sta, YM:stä, VM:stä, 
MTK:sta ja SYKEstä. Sen jälkeen oli tullut kommentteja vielä Metsähallitukselta ja Katja 
Matveinen-Hujulta (MMM). 
 
Jatkettiin toimintaohjelman läpikäyntiä. Edellisessä kokouksessa jäätiin toimintaohjelman 
toimenpiteeseen 46. Tästä jatkettiin. Toimenpideohjelmasta käytiin läpi vain ne kohdat ja 
toimenpiteet, joihin oli tehty tai esitetty muutoksia edelliseen versioon verrattuna. Jukka-
Pekka kirjasi korjaukset suoraan luonnokseen. 

 
Sovittiin, että toimintaohjelman soihin liittyvät asiat käsitellään ja viimeistellään, sitten kun 
valtioneuvosto on tehnyt suostrategiasta periaatepäätöksen. Sovittiin myös, että CBD-
sihteeristölle raportoitavista eli ns. maaraportin vaatimista asioista tehdään liite II 
toimenpideohjelmaan, ja että kirjallisuusluetteloon lisätään vasta ilmestyneitä julkaisuja, kuten 
Suomen Kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012. 
 
Puheenjohtaja veti keskustelun yhteen ja kiitteli työryhmää loistavasta työstä. 
Toimenpideohjelma on käyty nyt kaksi kertaa läpi ja sen on parantunut. 

 
6. EU:n BD-päätelmät COP-11 CBD-osapuolikokoukseen 

Suomen kanta EU:n päätelmiin ja Suomen valtuuskunnan nimeäminen 
osapuolikokoukseen (Marina von Weissenberg, YM) 
 
Suomen kanta EU:n päätelmiin sekä valtuuskunnan nimeäminen liittyvät molemmat Intiassa 
pidettävään COP-11 -osapuolikokoukseen (8.10.–19.10.2012, josta korkeantason 
kokouspäivät 17.–19.10.). Cartagenan bioturvapöytäkirjan kokous pidetään ennen 
osapuolikokousta 1.–5.10.2012. 
 
EU:n päätelmät ovat menossa läpi. YM:n perusmuistio Suomen kannasta lähti 4.6.2012. 
Suomi katsoo, että EU puheenjohtajamaan esittämät päätelmät COP-11 
-osapuolikokoukseen ja strategiset yleistavoitteet ovat pääasiassa hyväksyttäviä. Suomi esittää 
vielä täsmennyksiä voimavarojen mobilisaatioon, synergioiden vahvistamiseen ja merten 
luonnon monimuotoisuuteen. EU laatii päätelmiä, joissa on noin 25 kohtaa, noudattaen 
kokouksen isäntämaa Intian ilmoittamia korkeantason osuuden teemoja: BD ja elinkeinot, 
BD:n arvon sisällyttäminen suunnitteluun ja kirjanpitoon, voimavarojen mobilisaatio, merten 
ja rannikoiden BD sekä Nagoyan pöytäkirjan toimeenpano.  
 
Suomen valtuuskunnan asettaminen COP-11 -osapuolikokoukseen. CBD-sihteeristö pyytää 
syyskuussa nimeämään valtuuskunnan. Nimeämispyyntökirje lähtee YM:stä ministeriöihin. 
UM on myöntänyt rahaa yhden kansalaisjärjestön edustajan osallistumiseen kokoukseen. 
Ministeri Niinistö ei pääse korkeantason osuuteen. Hänen tilalleen nimetään edustaja. Muistio 
tulee Marinalta. Kokouksen asialista on jaettu. 
 
Kansallinen strategiamme valmistuu osapuolikokoukseen mennessä ja on esillä siellä. 190 
jäsenmaasta toistaiseksi vasta 11 maata on lähettänyt päivitetyn strategiansa CDB-
sihteeristölle. 

 
7. Muut asiat 
 

 Ilkka kertoi strategian valmistelusta. Työ ei ole edistynyt viime aikoina matkojen ja muiden 
kiireiden takia, eikä ehdi valmistua ennen kesälomia. On hyväkin, että strategia ja 
toimintaohjelma ovat yhtäaikaisesti käsittelyssä. Lisäksi ministerillä täytyy olla riittävästi 
aikaa käydä molemmat läpi perinpohjaisesti.  

 
 Todettiin, että toimintaohjelmaan olisi syytä myös koota vaikutusarviointi. 

 
8. Seuraavat kokoukset  
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Sovittiin seuraavan kokouksen ajaksi keskiviikko 29.8.2012, klo 9–11, YM 
 

Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti osallistujia, toivotti kaikille hyvää kesää luonnonhelmassa ja päätti 
 kokouksen.  
 
 
 
 
Puheenjohtaja   Timo Tanninen 
 
 
 
Sihteeri  Marja Pylvänäinen 
 
 
 
Jakelu: Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, sihteerit ja pysyvät asiantuntijat.  
 
 


