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TYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2013 (kokous 59) 
 
Aika:    Tiistai 7.5.2013, klo 9.00–11.00 
Paikka:    Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli 
Läsnä:   Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ)  

Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 
Lauri Taro, valtiovarainministeriö 
Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö 
Katja Huumo, ympäristöministeriö 
Mervi Heinonen, Metsähallitus 
Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. 
Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 
Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 
Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 
Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Lotta Ruokanen, Allianssi ry. 
Jarkko Nurmi, Suomen riistakeskus 
Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 
Ari-Pekka Auvinen, SYKE (siht.) 
Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 
Matti Mäkelä, MMM (vierailija) 

 
  
1. Kokouksen avaus  
 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen.  
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan (kokous 58, 26.3.2013) lisättiin MMM:n täsmennys 
toimintaohjelman käsittelyn kohtaan: "Vahvistettiin, että tällä muotoilulla tarkoitetaan Artikla 8(j) -
työryhmän loppuraportissa muita toimenpide-esityksiä kuin esitykset 1–6, jotka on jo otettu huomioon 
toimintaohjelman toimenpiteissä ja joita ei enää avata." Pöytäkirja hyväksyttiin tällä täydennyksellä. 

 
3. Asialista 
 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että MMM esitys metsälain 
valmistelusta nostettiin kohdaksi 5, ennen viestintäohjelman esittelyä.  

 
4. Ajankohtaiset asiat 
 

- Luonnonsuojelulain päivitys on menossa, kuulemisia on tulossa ja valmista on alkusyksyyn 
mennessä. 
- Uusien kansallispuistojen perustamistyö Metsähallituksessa etenee. Selvitykset valmistuvat syksyllä 
ja loppuvuodesta, ja sitten päätös mitä neljästä ehdotetusta lähdetään viemään eteenpäin. 
- Haltia Suomen luontokeskus on viimeistelyvaiheessa. Haltia avataan 31.5. http://www.haltia.com/  
- METSO-ohjelman periaatepäätöksen päivitys on viimeistelyvaiheessa.  
- Union for Ethical BioTrade (UEBT) on julkaissut BD-barometrin: 75 % kaikista maailman 
kuluttajista tietää bd:n olemassaolosta, 48 osasi määrittää termin, kiinalaisista jopa 94 % on tietoinen 
ja 64 % osasi määritellä bd:n. http://www.cbd.int/doc/press/2013/pr-2013-04-16-UEBT-en.pdf 
- CAFFin raportti ’Arctic Biodiversity Assessment’ julkaistaan 15.5.2013 arktisten maiden 
ministerikokouksessa Ruotsissa. Sen tulokset ovat tärkeitä mm. 5. maaraporttia varten. Raportissa 

http://www.haltia.com/
http://www.cbd.int/doc/press/2013/pr-2013-04-16-UEBT-en.pdf
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käsitellään luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisiin alueisiin, mm. 
kriittiset lajit listattu, yli 2 asteen lämmönnousun vaikutukset, myös öljykuljetusten riskit listattu. 
Raportti on arktisen biodiversiteetin tärkeä arviointiraportti.  
- www.syke.fi avattu tänään 7.5., www.ym.fi avattiin 3.4. Uudistettu teemaportaali www.ymparisto.fi 
avataan syksyllä 2013. 
- Suomen Akatemialla on haku meneillään: ’Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä 
käyttö’, hakuaika päättyy 10.6.2013. 
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Rahoitusmahdollisuudet/Aakkosjarjestyksessa/Luonnon-
monimuotoisuus-ja-luonnonvarojen-kestava-kaytto-yhteishankehaku-Akatemia-ja-FAPESP-Brasilia/  

 
5. Metsälain valmistelun tilannekatsaus (Matti Mäkelä, MMM) 
 

Ylitarkastaja Matti Mäkelä, MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergia yksikkö esitteli 
metsälain uudistamista. (Kalvot on lähetetty kaikille.) 
 
Lakimuutoksen taustalla on, että taloudellisten tavoitteiden lisäksi arvostetaan myös luonnonarvoja. 
Tavoitteena on tarjota lisää vaihtoehtoja metsien käsittelyyn (tämä on kirjattu myös kansalliseen 
metsäohjelmaan) sekä lainsäädännön selkiyttäminen. Hallitusohjelmassa on kirjaus turvata luonnon 
monimuotoisuus ja monikäyttöisyys, samoin kuin kansantalouden, puunkäyttäjien ja metsänomistajien 
edut. 
 
Kaksi työryhmää on valmistellut lakiesitystä. Valmistelun aikana toteutettiin asiantuntijaselvityksiä ja 
kuultiin asiantuntijoita. Eriäviä mielipiteitä jättivät YM, SLL, WWF liittyen biodiversitettin 
turvaamiseen. Vaikutusten arviointi toteutettiin työryhmän esityksestä. Hallituksen esitys oli laajalla 
lausuntokierroksella, josta poikia parannusehdotuksia. Hallituksen esitys tarkoitus toimittaa 
eduskuntaan, siten että laki voisi tulla voimaan 1.1.2014 
 
Katso Mäkelän kalvoista ’Keskeiset periaatteet ja muutokset’ sekä ’Positiivisia vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuudelle’, samoin kuin ’Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja niiden käsittely’. 
 
Yhteenvetona Mäkelä kertoi, että lakiuudistus parantaisi kannattavuutta, motivoisi hyvään 
metsänhoitoon, selkiyttäisi lainsäädäntöä sekä edistäisi luonnon monimuotoisuuden turvaamista 
laajoilla alueilla. Hän kertoi myös, että metsätuholain valmistelu etenee ja tavoite on saada se myös 
tänä vuonna eduskuntaan. Lisäksi on meneillään metsäyhdistyslain muutos. 
 
Keskustelua virisi metsänkäsittelyn merkityksestä metsäkanalintukannoille (Suomen riistakeskus) sekä 
metsätuholain muutoksen vaikutuksesta lahopuun määrään (SLL). Saamelaiskäräjät totesi, että 
vaikutukset poronhoidolle ja saamelaisalueilla ovat uudistuksessa vielä arvioimatta ja huomioimatta, 
neuvottelu on tosin tulossa. Puheenjohtaja kiitti ja veti yhteen: metsäluonnossa on monimuotoisuus 
heikentymässä, kuten muissakin elinympäristöissä, siksi on huoli ja tarve ohjelmalle, joka edesauttaa 
luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 

 
6. Päivitetyn Luonnon monimuotoisuuden viestintäohjelman esittely (Katja Huumo, YM) 
 

Viestintäohjelma oli jaettu ryhmälle etukäteen ja Katjan esitys on lähetetty kaikille. 
 
Katja toi viestintäryhmän terveiset bd-seurantatyöryhmälle: Jokainen on viestijä – ei vain 
viestintäammattilaiset! Kaikilla on kiire omien asioiden hoitamisessa, eikä ole aikaa hoitaa 
valtavirtaistamista. Olkaa yhteydessä viestintäihmisiinne organisaatioissanne. Viestintäryhmän jäsenet 
tuovat siten tiedon organisaatioidensa tekemisistä ryhmään. 
 
Viestintäohjelma (vuodelta 2009) on päivitetty vastaamaan uutta bd-strategiaa ja toimintaohjelmaa. 
Lisäksi Osuuskunta Torstain viestintäbarometrin ja sidosryhmätyöpajan tuotokset on otettu mukaan. 
Strategian tavoite 1 on bd:n valtavirtaistaminen. Viestintä edesauttaa Nagoyan ja kansallisen strategian 
toteutumista Suomessa. Lähtötilanne on, että luonnon monimuotoisuus on mukana erilaisissa 
ohjelmissa lähinnä mainintana, monimuotoisuuskysymys on olemassa, mutta se ei esim. yritysten 
toiminnassa näy, mutta media on tasaisesti kiinnostunut. Nousevia teemoja ovat mm. terveys, ravinto. 
Viestinnän on oltava puhuttelevaa, kohdennettua ja tunteisiin vetoavaa.  
 
Osuuskunta Torstain ydinviestit: 

http://www.syke.fi/
http://www.ym.fi/
http://www.ymparisto.fi/
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Rahoitusmahdollisuudet/Aakkosjarjestyksessa/Luonnon-monimuotoisuus-ja-luonnonvarojen-kestava-kaytto-yhteishankehaku-Akatemia-ja-FAPESP-Brasilia/
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Rahoitusmahdollisuudet/Aakkosjarjestyksessa/Luonnon-monimuotoisuus-ja-luonnonvarojen-kestava-kaytto-yhteishankehaku-Akatemia-ja-FAPESP-Brasilia/
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1. Viesti yksilön kautta aina kun voit 
2. Rohkaise ja innosta 
3. Usko asiaasi ja anna sen näkyä 
4. Hae kumppaneita 
5. Puhu niin että itsekin ymmärrät 

 
Viestintäryhmän rooli on etsiä uusia kumppaneita, järjestää toimittajatilaisuuksia ja -seminaareja, 
tuottaa uutiskirjeitä, esitteitä ja muita viestintätuotteita ja seurata aktiivisesti viestinnän onnistumista. 
On päätetty pitää laajempi viestintäihmisten tapaaminen vuosittain. Ryhmä on nimitetty uudelleen. 

 
MMM:ssä on ministeriön sisäinen biodiversiteettitiimi, jossa on mukana useita bd-asiantuntijoita sekä 
viestintäpuolelta viestintäjohtaja. Tämä on hyvä asia, sillä tieto kulkee bd-asioissa myös 
viestintäyksikköön ja päinvastoin, kertoi Johanna ja kiitteli Katjan ohjetta olla yhteydessä oman 
organisaation viestijöihin.  
 
Keskusteltiin aktiivisesti viestintäohjelman merkityksestä ja siitä, pitäisikö sen olla konkreettisia 
toimia esittävä ja toimeenpanevampi. Esitettiin, että ohjelman tulisi olla kohdentavampi sekä 
teemallisesti että alueellisesti. 
 
Puheenjohtaja ehdotti, että ohjelmaa hiottaisiin vielä. Katja perusteli nykyistä, sillä että se on nyt 
yhdentyyppinen ohjelma, joka on tehty kaikkien organisaatioiden viestinnän tueksi, jonka pohjalta 
kukin organisaatio voi rakentaa oman yksityiskohtaisen viestintäsuunnitelmansa. Keskustelun 
perusteella haluttaisiin ohjelmaan ’lihaa luiden päälle’. Marina ehdotti, että kukin taho kokoaa 3 
keskeistä asiaa, joista viestitään seuraavien 12 kuukauden aikana.  
 
Päätettiin, että kukin seurantatyöryhmän jäsen ottaa yhteyden oman organisaationsa viestintäihmisiin. 
Niitä BD-seurantatyöryhmän jäseniä, joilla on edustaja viestintäryhmässä, pyydetään 17.5. mennessä 
listaamaan kolme keskeisintä asiaa, joihin organisaatio aikoo keskittyä tulevassa BD-toiminnassanne 
seuraavien 12 kk aikana, eli loppuvuoden 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Viestintäryhmä 
kokoaa näiden pohjalta viestinnän työsuunnitelman seuraavassa kokouksessaan 24.5. Organisaatiot, 
joilla ei ole edustusta viestintäryhmässä, voivat viestittää painopisteistään suoraan Katja Huumolle.  

 
7. Viidennen maaraportin suunnittelu ja toimenpiteiden toteutumisen seurantakehikon luominen  
(Ari-Pekka Auvinen, SYKE) 
 

Ari-Pekka kertoi 5. maaraportin rakenne- ja sisältösuuntaviivoista. (Kalvot lähetetty kaikille.) 
BD-sopimuksen sihteeristölle lähetettävän maaraportin eräpäivä on 31.3.2014. Sihteeristö kokoaa 
tietoa EU Mid-Term Report’ia varten v. 2015. 
 
Raportin tulee koostua seuraavista osioista: 
0. Executive summary  
1. BD:n tila, trendit ja uhkat sekä vaikutuksen ihmisen hyvinvoinnille 
2. Kansallinen BD-strategia ja toimintaohjelma 
3. Toiminta kohti tavoitteiden saavuttamista 
Näiden kohtien alla kysytään mitä konkreettisia toimia maalla on ollut bd:n turvaamiseksi, miten BD:n 
tila on muuttunut, mikä sitä uhkaa, sosioekonomisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä pyydetään 
selvittämään strategian ja toimintaohjelman toteutumista ja toimien vaikuttavuutta.  
 
Materiaaleina raportoinnissa voidaan käyttää mm. luonnontila.fi:n indikaattoreita, 
direktiiviraportointeja sekä punaista kirjaa. BD-strategia on käännetty englanniksi ja toimintaohjelman 
käännös on tekeillä. Näistä saadaan tekstejä raporttiin, samoin kuin direktiiviraportoinnista. 
Metsähallituksen työohjelmista, kuten suojelualuetyöohjelmasta voidaan mahdollisesti myös saada 
tekstiä. 
 
Päätettiin, että 5. maaraportin sisältö ja raportointityön organisointi nostetaan pääasiaksi 18.6.2013 
pidettävään kokoukseen. Sinne tuodaan esitys raportointirungoksi. Pienryhmä muotoilee kysymykset, 
joihin tarvitaan panostusta sektoreittain ja kommentit pyydetään ennen kesäkuun kokousta. Asiasta 
lähetetään sähköpostipyyntö aikatauluineen.  
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8. Muut asiat 
 
- Esille ei tullut muita asioita. 
  
10. Seuraavat kokoukset  
 

- 18.6.2013 klo 9–11, YM, Kuukkeli 
 
Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 
11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Timo Tanninen päätti kokouksen.  
 

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


