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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 24.4.2012  

toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 2006─2016 
(YM016:00/2007) 

 

 

 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2012 (kokous 49) 

 

Aika:  Maanantai 23.4.2012, klo 13–16 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli 

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

Katja Huumo, ympäristöministeriö 

Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 

Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö 

Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Jari Salila, oikeusministeriö 

Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Tuula Säämänen, Liikennevirasto 

Antti Otsamo, Metsähallitus 

Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 

Leif Schulman, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 

Heikki Toivonen, SYKE 

Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

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 (kokous 48, 20.4.2012) ei ollut valmistunut, mutta tulee piakkoin 

tarkistettavaksi. 

 

3. Asialista 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Ajankohtaiset asiat 

 

- Puheenjohtaja kertoi ympäristöneuvos Matti Soramäen terveiset Panama Citystä: IPBES-

paneeli on perustettu (Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services). 

Sihteeristön sijainniksi on päätetty Bonn. www.ipbes.net  

 

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

2006–2016 tarkistaminen.  

 

a) Strategian lausuntokierroksen tulokset (Ilkka Heikkinen, YM) 

Ilkka esitteli yhteenvedon ministeriöiden lausunnoista. Lausuntoja on saatu yhteensä 48. Vasta 

ministeriöiden lausunnot on viety tiedostoon. Ilkka ja Marina kokoavat lausunnot yhteen, 

Ilkka ministeriöiden ja Marina järjestöjen ja muiden organisaatioiden. Kaikki muut ministeriöt 

ovat antaneet lausuntonsa, paitsi puolustusministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. 

Sisäasiainministeriö on ilmoittanut, ettei heillä ole lausuttavaa. 

 

http://www.ipbes.net/
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Ilkan mielestä lausuntokierros oli sopiva. Esiin ei tullut vakavia ristiriitoja. Kiitokset kaikille 

lausunnon antajille. Kooste ministeriöiden lausunnoista on liitteenä. 

 

b) Toimintaohjelman 4. version käsittely (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE) 

 

Jukka-Pekka kertoi, että UM, Kuntaliitto, Saamelaiskäräjät ja MTK olivat vielä 

kommentoineet luonnosta perjantain 20.4. kokouksen jälkeen. Todettiin, että toteutetaan Ari-

Pekan ehdotus toimenpiteiden muotoilemiseksi sellaisiksi, että niiden toteutumista voidaan 

mitata ja seurata. Todettiin, että seuraavaan versioon pannaan näkyviin Ari-Pekan 

muotoiluehdotukset hänen esimerkinkinomaisesti käsittelemälleen 10 toimenpiteelle.  

 

Jatkettiin toimintaohjelmaluonnoksen toimenpiteiden läpikäyntiä Jukka-Pekan johdolla 

kohdasta Seuranta, tutkimus ja kehittämistoiminta, toimenpide 41. Käytiin läpi vain 

toimenpiteisiin tulleet kommentit, ei kehittämishaasteteksteihin tulleita. Keskustelu ja 

kommentointi oli vilkasta ja Jukka-Pekka kirjasi muutokset suoraan toimintaohjelman 

luonnokseen. 

 

Saatiin käytyä läpi loput toimenpiteet yhteisymmärryksessä, minkä puheenjohtaja totesi 

olevan loistava juttu! 

 

Jatkotyöstä todettiin, että on tarpeen kokoontua vielä ennen 4.6. kokousta. Päätettiin 

lisäkokousaika keskiviikoksi 16.5. klo 13.30 alkaen. 

 

Todettiin, että ristiintaulukointi Nagoyan päämäärien ja tavoitteiden kanssa on tekemättä. Se 

tehdään kun toimenpiteet on muotoiltu.  

 

8. Muut asiat 

 

 - Esille ei tullut muita asioita. 

 

9. Seuraavat kokoukset  

 

- Keskiviikko 16.5.2012, klo 13.30 alkaen, paikka ilmoitetaan myöhemmin 

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

 

Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 

10. 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.  

 

 


