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TYÖRYHMÄN KOKOUS 7/2011 (kokous 40) 

 

Aika:  Maanantai 3.10.2011, klo 13‒15 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone K01 (Kuukkeli) 

 

Läsnä: Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ) 

 Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) 

 Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Rauno Väisänen, Metsähallitus 

 Heikki Toivonen, SYKE 

 Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Sami Heikkilä, puolustusministeriö 

Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö 

Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. 

Maija Hakanen, Kuntaliitto 

Suvi Juntunen, Saamelaiskäräjät 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Leena Penttinen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 

Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Camilla Ekblad, Natur och Miljö rf. 

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Lotta Ruokanen, Allianssi ry. 

Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö 

Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 

Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 

 

1. Kokouksen avaus  

 

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

tervetulleiksi ja esitteli ryhmän uudet jäsenet. Budjettisihteeri Armi Liinamaa 

valtiovarainministeriön budjettiosastolta on tullut erityisasiantuntija Tanja Rantasen tilalle ja 

tiedottaja Liisa Kemppainen ympäristöministeriön viestinnästä tiedottaja Katja Huumon 

tilalle. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Edellisen kokouksen (31.8.2011) pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.  

 

3. Asialista 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, sillä lisäyksellä, että puheenjohtaja esitti 

kohdan 5 jakamista kohdiksi 5a ja 5b, siten että strategiaa käsitellään kohdassa 5a ja 

toimintaohjelmaa kohdassa 5b. Lisäksi prosenttiryhmän asiat käsitellään kohdassa 5c. 

 

4. Ajankohtaiset asiat 
 

Puheenjohtaja tiedotti seuraavat ajankohtaiset asiat:  

- Ympäristöministeriössä valmistellaan Koloveden ja Petkeljärven kansallispuistojen 

laajennuksia 

- Natura-täydennystä valmistellaan ympäristöministeriössä, erityisesti merialueilla 

- Saimaannorppakanta on arvioitu 290 yksilöksi (edellinen arvio 270 yksilöä), kanta on 

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

2006–2016 tarkistaminen: 3. luonnoksen esittely (Ilkka Heikkinen, YM) 

 

5a) Strategialuonnoksen käsittely 

 

 Ilkka Heikkinen kertoi kommenttitilanteesta (kalvot liitteenä). Strategiaa koskevia 

 kommentteja ei tullut lukumääräisesti paljon, ja suurin osa kommenteista helppo muokata. 

  

 MMM:stä tuli menettelytapaesitys: käännettäisiin Nagoyan tavoitteet hyvälle suomenkielelle 

 ja käännösten alle kirjataan Suomen tulkinnat tavoitteista. Todettiin, ettei tarvitse kehittää 

 kansallisia tavoitteita jokaiselle globaalitavoitteelle, vaan kansallinen näkökulma on oltava. 

 Ehdotettiin, että selitykset pannaan tietolaatikoihin, sillä VNP pitää olla kompakti paketti, 

 ilman selityksiä. Päätettiin panna tulkintoja esipuheeseen. 

 

Marina esitteli muutosehdotukset ja kokouksen osallistujat keskustelivat aktiivisesti niistä. 

Strategian seuraava versio tehdään näiden pohjalta 

 

Puheenjohtaja kiitteli hyvästä lähetekeskustelusta. Päätettiin, että Ilkka tekee 3. version, joka 

lähetetään ryhmän jäsenille pikakommenteille, sitten se pannaan julki verkkoon 

kommentoitavaksi. 

 

5b) Toimintaohjelman käsittely 

 

MMM ja YM keskustelee siitä, että työstetäänkö strategia ja toimintaohjelma samassa 

aikataulussa vai voiko toimintaohjelma tulla vähän myöhemmin. Tekstit voivat vaatia 

yhteensovittamista ja toimittamista. Osa tekstistä on valmista, osasta kohtia se puuttuu 

kokonaan, tai vaatii täydentämistä. YM kokoaa toimintaohjelman tekstit heille toimitettujen 

pohjalta. Laitetaan viittaukset strategiaan, eli mihin päämäärään ja tavoitteeseen kyseinen 

toimenpide liittyy. Puheenjohtaja totesi, että työtä on tarpeen koordinoida ministeriöiden 

kesken. 

 

5c) Prosenttiryhmän muistio 

 

Suvi Raivio, esitteli prosenttiryhmän työn. Ongelmana on se, että tilastotietoa ei ole. 

Prosenttiryhmän mielestä tarvitaan uusi ryhmä miettimään asiaa. Oltava selkeät tilastot, joiden 

perusteella voidaan tehdä virallinen tulkinta. Ilkka Heikkinen esitti pinta-alatavoitteiden 

täsmentämistä yhdeksi toimintaohjelman tavoitteeksi. 

 

6. Muut asiat 

Muita asioita ei tullut esille. 
 

7. Seuraavat kokoukset 

 

 BD-seurantaryhmän seuraavat kokoukset: 

 - maanantai 31.10. klo 13–15, YM Kuukkeli 

 - tiistai 22.11. klo 9–11, YM Kuukkeli 

- maanantai 12.12. klo 10–12, YM Kuukkeli 

 

 

 Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 

 

Puheenjohtaja   Timo Tanninen 

 

 

Sihteeri  Marja Pylvänäinen  

 

 

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


