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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 26.3.2012  

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

 

 

 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2012 (kokous 46) 

 

Aika:  Torstai 9.3.2012, klo 13–15 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli 

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

Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö 

Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 

Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Jari Salila, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Antti Otsamo, Metsähallitus 

Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. 

Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 

Maija Hakanen, Kuntaliitto 

Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 

Martina Reinikainen, Natur och Miljö rf. 

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Lotta Ruokanen, Allianssi ry. 

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 45, 9.2.2012) pöytäkirja hyväksyttiin tarkennuksella, että CBD:n 

pääsihteeri vaihtuu. 

 

3. Asialista 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Ajankohtaiset asiat 

 

- Natura VII päätöksellä täydennetään Suomen verkostoehdotusta seitsemällä alueella ja 

laajennetaan kahta aiemmin päätettyä aluetta.  Nämä ovat merialueita sekä Vantaanjoki, 

Moilasenvaaran metsäalue, Långviken ja Vattajan lisäosa. 

- Suomen Kehityspoliittinen ohjelma on julkaistu, läpileikkaavina toimina ovat sukupuolten 

tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys. Luonnon monimuotoisuus 

sijoittuu luonnonvarat-teeman alle. 

- Virtavesien kalatiestrategia on vahvistettu MMM:ssä 

- Periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta on valtioneuvoston hyväksyttävänä 

15.3.2012. 

 

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

2006–2016 tarkistaminen 

 

a) Strategian lausuntokierros (Ilkka Heikkinen, YM) 
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Ilkka kiitti kaikkia kommentteja toimittaneita ja kertoi strategian tarkistamistilanteesta. 

Pikatarkistuskierroksella oli vielä esitetty kommentteja itse strategiaan, ei vain 

vaikutusarvioon. Vielä tulleet muutos- ja korjausesitykset on otettu pääosin huomioon. Vielä 

oli kuitenkin jäänyt joitakin ristiriitaisuuksia, joiden käsittelyyn Ilkka ehdotti kahta 

mahdollista toimintatapaa: joko pidetään strategian teksti, kuten se nyt on, eikä muutoksia 

tehdä nyt, vaan palataan vasta lausuntokierroksella niihinkin, tai käydään nyt kaikki yhdessä 

läpi. Toivottiin kohtien läpikäyntiä. MMM toivoi, että toimenpiteiden kustannuksia 

laskettaisiin. Sitä ei kuitenkaan ole pystytty tekemään, eikä ole perusteitakaan tehdä. On 

mieluummin tunnistettava trendejä, keskinäisiä vaikutussuhteita ja ongelmia. 

 

Käytiin läpi kyseiset kohdat Ilkan johdolla. Päädyttiin kompromisseihin ja saatiin kaikkia 

läsnäolijoita tyydyttävä versio lähetettäväksi lausunnolle. Strategian lausuntoaika alkaa 

maanantaina 12.3.2012 ja lausuntoaikaa annetaan 10.4.2012 asti. Vaikutusten arviointi on 

strategian liitteenä. Lausuntokierroksen jälkeen alkaa VN päätösten valmistelu. Tehdään 

lausuntoyhteenveto, jonka perusteella katsotaan mitkä lausunnot vaativat poliittista käsittelyä. 

Toiveena on saada huhtikuun aikana VN:n päätös, ja ennen toukokuussa pidettäviä WGRI- ja 

SBSSTA- kokouksia, jotta valmis strategia saadaan COP11-kokoukseen. Työ kytkeytyy 

toimintaohjelmatyöhön ja toiveena on, että toimintaohjelma on valmis samaan aikaan. 

 

b) Toimintaohjelman 1. version rakenteen ja sisällön käsittely (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE) 

 

Jukka-Pekka Jäppinen kiitti kaikista saamistaan kommenteista ja kertoi, että toivotut 

muutokset on tehty. Rakenne on muutettu toivotunlaiseksi ja tietomassa siirretty liitteeksi. 

Sisällysluetteloa on muokattu siten, että alkuun on nostettu läpäisevät asiat. Sitten asiat 

käsitellään elinympäristöittäin. Uusi rakenne on looginen jatkumo strategialle. Loppuun on 

sijoitettu ennallistaminen, alkuperäiskansat, GMOt, kansainväliset toimet ja strategian ja 

toimintaohjelman seuranta. 

 

Toivotaan taulukkoa, siitä mikä toimenpide toteuttaa mitäkin tavoitetta. 

 

On tullut paljon kommentteja, joita pitäisi käydä läpi. Jukka-Pekka ehdotti työvaliokuntaa 

käymään kommentteja läpi. Isossa kokouksessa yksityiskohtaisten kommenttien läpikäynti on 

hankalaa. Työvaliokuntatyöskentelyä puollettiin, sillä se olisi tehokas toimintatapa. Todettiin, 

että ns. prosenttiryhmän toimintatapa oli toimiva. Todettiin, että vaikuttavuus on oltava 

mukana ja ehdotettiin, että SYKEn asiantuntijat valitsisivat kaikkein keskeisimmät ja 

vaikuttavimmat toimenpiteet.  

 

Päätettiin, että Jukka-Pekka tekee seuraavan, eli 2. version, minkä jälkeen työvaliokunta istuu 

vetäjänään Jukka-Pekka. Päätettiin kutsua pikimmiten koolle työvaliokunta YM:öön 

työstämään toimintaohjelmaa. Syke sopii kokoukset. Kaikki ministeriöt saavat kommentoida 

luonnosta. Heihin pidetään yhteyttä työvaliokunnan taholta, sikäli kun asia heitä koskee.  

 

Sovittiin jatkoaikataulusta. Työryhmän seuraava kokous on 29.3. Kokousdokumentit 

toimitetaan ryhmälle viikkoa ennen kokousta, vaikka on sovittu, että normaalisti asiakirjat 

toimitetaan 2 viikkoa ennen kokousta. Mutta nyt työvaliokunta tarvitsee aikaa yksityiskohtien 

käsittelyyn. Työvaliokunnalle ehdotettiin toimenpiteiden teemoittaista käsittelyä.  

 

Sovittiin että toimintaohjelman versiot pannaan LUMONETiin, ja työryhmälle viestitetään 

aina, kun uusi versio on verkossa. 

 

Jukka-Pekka kertoi ehdotuksesta perustaa Suomen luonnon päivä ja kirjata se yhdeksi 

tavoitteeksi toimintaohjelmaan. Ehdotusta pidettiin hyvänä ideana. Ehdotettiin Suomalaisen 

luonnon päivää Suomen luonnon päivän sijasta, sillä Suomen luonto tunnetaan lehtenä. 

 

6. Muita asioita 

 

 Esille ei tullut muita asioita. 
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7. Seuraavat kokoukset  

 

 BD-seurantatyöryhmän seuraavat kokoukset: 

torstai 29.3.2012, klo. 9–11 YM, Kuukkeli 

maanantai 23.4.2012, klo. 13–15 YM, Kuukkeli 

maanantai 4.6.2012, klo. 13–15 YM, Kuukkeli 

 

Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 

7. 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.  

 

 


