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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 7/2012 (kokous 50) 

 

Aika:    Keskiviikko 16.5.2012, klo 13.30–16.00 

Paikka:    Suomen ympäristökeskus, kokoushuone Apollo (769) 7. krs 

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

Viljami Kankaanpää, ulkoasiainministeriö 

Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö 

Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Lea Houtsonen, Opetushallitus 

Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 

Maija Hakanen, Kuntaliitto 

Heikki Toivonen, SYKE 

Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Ari-Pekka Auvinen, SYKE (siht.) 

Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 
 

1. Kokouksen avaus  

 

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

tervetulleiksi. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Edellisten kokousten pöytäkirjat (kokoukset 48, 20.4.2012 ja 49, 23.4.2012) hyväksyttiin 

muutoksitta. 

 

3. Asialista 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Marina oli estynyt saapumasta 

kokoukseen, joten Ilkka esitteli kohdassa 6. Muut asiat esitetyt asiat. 

 

4. Ajankohtaiset asiat 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Riina Vuorennon virkavapaan sijaisena 

työryhmässä toimii ylitarkastaja Henna Axelin. Tervetuloa. 

 

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

2006–2016 tarkistaminen.  

 

a) Strategian lausuntokierroksen tulokset (Ilkka Heikkinen, YM) 

Ilkka totesi, että lausuntokierros on ollut hyvä ja myönteinen. Strategian päivittämistyössä ei 

ole ilmennyt suuria ongelmia, vaan tulleisiin lausuntoihin voidaan mukautua. Ministeriöiden 

lausuntojen perusteella on saatu strategiaa parannettua. Ei ole syntynyt ristiriitoja, jotka 

vaikuttaisivat valtioneuvoston käsittelyyn. Strategiassa esitetyt päämäärät ja tavoitteet saavat 

hyvän kannatuksen. Pidetään huoli, että vaikuttaminen on avointa ja kaikki halukkaat pääsevät 

vaikuttamaan valmistelutyössä. Tuli näkemyksiä, että strategia on oikean suuntainen, mutta 

riittämätön!  



  

Bd-kokous 7/2012 (50) 

Strategian liitteenä valtioneuvostolle menee Strategian vaikutusarviointi. Mietitään erikseen 

vaikutusarvioinnin ja tausta-aineiston julkaisemista, kun pohditaan minkälainen kirja tai 

julkaisu strategiasta ja toimintaohjelmasta tehdään. Joka tapauksessa julkaisu on toimitettava 

tiiviiksi. Vielä avoimista kohdista Ilkka lähestyy konkreettisin kysymyksin asianosaisia.  

 

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. 

 

Strategiatyö vaatii vielä aikaa, joten toimintaohjelmallakin on aikaa valmistua. 

 

Strategia valmistuu ennen heinäkuun alkua ja Suomen lomakautta. Osapuolikokous COP 11 

on valmistumisen viimeinen takaraja. Osa biodiversiteettisopimuksen jäsenmaista (noin 10) 

on jo päivittänyt strategiansa ja toimenpideohjelmansa, osa maista on vasta ihan työn alussa.  

 

b) Toimintaohjelman 5. version käsittely (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE) 

 

Jukka-Pekka kertoi, että 25.4.2012 lähetetyn V version jälkeen on tullut kommentteja 

STM:stä, MMM:stä, EK:sta, YM:stä, VM:stä, MTK:sta ja SYKEstä. Kokouksessa käytiin läpi 

versiota, johon näitä muutoksia ei vielä oltu kirjattu. Tässä versiossa on 115 toimenpidettä. 

Toimenpideohjelmasta käytiin läpi vain ne kohdat ja toimenpiteet, joihin oli tehty tai esitetty 

muutoksia edelliseen versioon verrattuna.  

 

Keskusteltiin mittareiden lisäämisestä kaikkiin toimenpiteisiin. Todettiin, että se on suuri työ 

ja on epärealistista saada niitä muodostettua tämän päivitystyön aikana. Väliarviointia varten 

olisi kuitenkin hyvä olla toimenpidekohtaiset indikaattorit. Keskusteltiin myös itse 

toimenpideohjelmaa ja sen toteutumista mittaavien indikaattoreiden luomisesta. CBD:n 

mittariasiantuntijapajassa on lisätty toimenpiteiden toteutumista seuraavien ja niiden 

vaikutusten mittareiden määrää. 

 

Päädyttiin siihen, että muotoillaan tekstiä siten, että mittariston kehittäminen jatkossa on 

mukana yhtenä toimenpiteenä.  

 

Todettiin myös, että päivitetään ja pidetään jatkossakin ajan tasalla Biodiversiteettiohjelman 

tarkistus -taulukko, jossa on listattu toimenpiteet, tehdyt toimet ja kuvattu tekstein ja 

symbolein niiden toteutumistilanne. Hymiöin on merkitty onko toimenpide toteutunut 

kokonaan, osittain vai ei ollenkaan. Tätä taulukkoa tarvitaan taas seuraavassa raportoinnissa 

CBD:lle. Seuraava, eli 5. maaraportti täytyy toimittaa CBD:lle 30.3.2013 mennessä. 

 

Käytiin vilkasta keskustelua kohdista ja toimenpiteistä, joihin oli tullut muutoksia. Kohdat 

muotoiltiin kaikkia tyydyttäviksi. Jukka-Pekka kirjasi muutokset seuraavaksi versioksi, joka 

lähetetään jäsenille hyvissä ajoin ennen 4.6. pidettävää seuraavaa kokousta. Läpikäynnissä 

päästiin metsäosioon, josta jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 

6. Muut asiat 

 

 - ABS-tilaisuus YM:ssä 20.4.2012 (Ilkka Heikkinen, YM)  

Nagoyan pöytäkirjan geenivarojen saatavuutta ja hyödyn jakamista koskevat sääntelytarpeet 

Suomessa -esiselvitys on valmistunut (Erkki Hollo). Asiantuntijaseminaari. Seurataan EUn 

valmistelutyötä ja syksyllä aloitetaan lainvalmistelu. 

 - SBSTTA-16 (30.4.–5.5.) ja WGRI-4 -kokousten (7.–11.5.), Montreal, Kanada 

 tulokset (Ilkka Heikkinen, YM) 

SBSTTA-16 on tieteellis-tekninen kokous, jonka tehtävät valmistella osapuolikokousten 

välissä tehtäviä raportteja ja esitellä niitä osapuolikokoukselle. Suomi oli hyvin edustettuna. 

Kokouksessa oli havaittavissa takapakin ilmaa, sillä Nagoyan lupauksia ja linjauksia yritettiin 

vetää takaisin. Edistystä ei tapahtunut merkittävästi. 

 

WGRI arvioi teknisiä ja operatiivisia sekä strategisia asioita. Se seuraa kansallisten 

strategioiden ja toimintaohjelmien etenemistä. Kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa ei riitä 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=410044&lan=fi
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raha strategian tekemiseen, saati sen toteuttamiseen. Japani on ollut aktiivinen ja auttanut näitä 

maita. Ilkka totesi, että Suomessa strategian päivitystyö on kohtuullisen helppo verrattuna 

maihin, joissa on aluehallinto, jonka kautta asiat on kierrätettävä. Voimavarojen 

mobilisaatiostrategia oli tärkeä asia ja Nagoyassa päätetyissä asioissa pysyttiin. Suomesta 

mukana olivat Marina, Eija Lumme, Armi Liinamaa.  

 

7. Seuraavat kokoukset  

 

- Maanantai 4.6.2012, klo 13–15, YM, Kuukkeli  

 

Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 

8. 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.  

 

 


