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TYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2014 (kokous 68) 
 
Aika:    Maanantai 28.4.2014, klo 9.00–11.20 
Paikka:    Ympäristöministeriö, kokoushuone Kortteli 
Läsnä:   Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ)  

Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) 
Kristiina Niikkonen, ympäristöministeriö 
Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö 
Jari Salila, oikeusministeriö 
Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö 
Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Tomi Salo, Metsäteollisuus ry., Elinkeinoelämän keskusliitto 
Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 
Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 
Rauno Väisänen, Metsähallitus 
Antti Otsamo, Metsähallitus 
Leif Schulman, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 
Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (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 67, 3.4.2014) hyväksyttiin muutoksitta. 
 
3. Asialista 
 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat Liisa Kemppainen, YM-
viestinnästä kertoo ehdolla olevasta sidosryhmätilaisuudesta. 

 
4. Ajankohtaiset asiat 
 

- 24.4. talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti hallitusohjelman mukaisesta METSOn lisäsuojelusta 
julkisyhteisöjen mailla. Valtion mailta suojellaan 13 000 hehtaaria osana METSO-ohjelmaa, siten että 
suojelupakettiin luetaan mukaan myös suunnitellun Teijon kansallispuiston metsät. Valtioneuvoston 
METSO-periaatepäätöstä ollaan päivittämässä vuoteen 2020 (tai 2025). Tämä on vielä kesken. 
- YM on rahoittanut METSO-inventointeja kunnissa, ja yrittänyt näin innostaa kuntia suojeluun. 
 

5. Viides maaraportti 
 

Marina kuvaili maaraportin valmistelun tämän hetken tilanteen ja kiitteli kaikkia yhteistyöstä – 
erityisesti aktiivisia toimijoita MMM, MTK ja Metsäteollisuus. Marina totesi, että raportti on hyvä, 
kunhan se vielä tässä kokouksessa viimeistellään. Todettiin, että riittävän hyvä raportti tyydyttää, 
emme tavoittele täydellisyyttä.  
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Viimeisin versio lähetettiin 24.4.2014, jossa oli myös mukana luonnos esipuheeksi/yhteenvedoksi. 
Käytiin sivu sivulta läpi vielä tulleet kommentit ja hyväksyttiin ne sellaisina tai muotoiltiin saman tien 
kaikkia tyydyttäviksi.  
 
Käytiin läpi myös ”naamat” III-luvun tavoitteiden yhteydessä. Päätettiin säilyttää naamat kuvaamassa 
Suomen tilannetta kunkin tavoitteen kohdalla. Käytiin yhdessä naamat läpi ja lisättiin tai poistettiin 
keskustelun pohjalta. 
 
Vain MMM:tä oli tullut ennakkoon kommentti Foreword/Executive summary -tekstiin. OKM tuli yksi 
lisäkommentti. Lisäksi Suomen Akatemiasta ja ympäristöministeriöstä tuli vielä tuli muutama 
kommentti. Kaikki otettiin huomioon ja Marina muotoilee esipuheen lopulliseen muotoonsa. 
 
Näillä muotoiluilla, jotka sihteeristö tekee, hyväksyttiin Suomen viides maaraportti. Puheenjohtaja 
kiitti lämpimästi kaikkia työhön osallistuneita. 

 
7. Muut asiat 

 
Liisa Kemppainen, YM, BD-viestintäryhmän puheenjohtaja, kertoi, että sidosryhmätilaisuus on 
suunnitteilla. Toive oli noussut BD-seurantatyöryhmän marraskuisessa kokouksessa järjestää 
laajempipohjainen tapaaminen viestintäasioiden tiimoilta, tavoitteena viestiä seurantaryhmästä 
viestintäryhmään päin ja toisinpäin. Keskusteltiin mahdollisesta aikataulusta, jonka tavoitteena on 
pitää tilaisuus ennen kesälomia. Ehdolla on esim. 5.6.2014, Maailman ympäristöpäivä, Liisa tekee 
doodle-kyselyn, jolla tiedustellaan sopivaa ajankohtaa.  
  

8. Seuraavat kokoukset  
 
- tiistai 10.6.2014, kello 9–11, YM Kuukkeli 
 
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.  
 
 
 


