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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 3.9.2012  
toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 2006─2016 
(YM016:00/2007) 

 
 
 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 9/2012 (kokous 52) 
 
Aika:    Keskiviikko 29.8.2012, klo 9.00–11.00 
Paikka:    Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli 
Läsnä:   Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ) 

Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) läsnä 20 henkeä 
Katja Huumo, ympäristöministeriö 
Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 
Jouni Ahtiainen, ulkoasiainministeriö 
Päivi Valkama, valtiovarainministeriö 
Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö 
Sami Heikkilä, puolustusministeriö 
Kirsi Törmäkangas, STM 
Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 
Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. 
Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 
Maija Hakanen, Kuntaliitto 
Leif Schulman, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 
Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 
Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 
Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 
Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 

 
1. Kokouksen avaus  
 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat 
tervetulleiksi. Päivi Valkama valtiovarainministeriöstä toivotettiin tervetulleeksi työryhmään. 
Sihteeriä onniteltiin merkkipäivän johdosta. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirja (kokous 51 4.6.2012) hyväksyttiin muutoksitta. 
 
3. Asialista 
 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Ajankohtaiset asiat 
 

 - Valtioneuvoston periaatepäätös 'Ehdotuksesta soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen 
käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi' on ollut valmistumassa pitkän aikaa. Strategia on 
valtioneuvostossa käsittelyssä torstaina 30.8.2012. 
 
- Ympäristöministeriössä on selvitettävänä uusien kansallispuistojen perustaminen. Esityksiä 
uusiksi kansallispuistoiksi on tullut 18 kpl. Ympäristöministeriö käsittelee kaikki ehdotukset. 
 
- Ympäristöministeriö on kutsunut koolle ryhmän suunnittelemaan lajitietokeskusta. Monesta 
organisaatiosta on jo ilmoittautuneita. 
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- IUCN:llä on kaksiviikkoinen maailmankongressi Jejussa Koreassa 5.–16.9.2012. Paikalla 
käy myös kehitysministeri Heidi Hautala. Kongressissa esitellään noin 170 esitystä ja 
päätöslauselmaa. IUCN aikoo esim. aktiivisemmaksi arktisilla alueilla.  
 
- Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services eli IPBES'iin liittymisestä. Suomi on liittynyt IPBESiin. 
 
- Budjettiriihi alkaa, mutta BD-asioita ei ole esillä. 
 

  
5. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 
2006–2016 tarkistaminen.  
 
Strategian tilanne (Ilkka Heikkinen, YM) 
 

Strategiaan tulleet 45 lausuntoa on käsitelty. Lausunnot olivat hyviä ja niissä oli selkeitä 
muutosesityksiä. Osa oli vain mielenilmauksia. Lausunnot olivat pääosin myönteisiä, eli 
avointa vastarintaa strategiatyölle ei tullut. Osa lausunnoista oli tosin ristikkäisiä, ja on 
mietittävä mitkä hyväksytään vai eikö muuteta mitään.  
 
Vision ja mission sanamuodoissa oli toiveita, samoin oli joitain kielellisiä muutoksia. Mm. 
ihmeteltiin "turvataan 2020" -tavoitteiden ja "varmistetaan 2050" -tavoitteiden eroja. On 
pohdittava mitä on ennakoitavissa vuoteen 2050 mennessä eli mihin on oltava valmiudet ja 
kuinka tämä ilmaistaan visiossa. Lopullinen strategia muodostuu: 1) tausta-aineistosta, joka on 
periaatepäätöksen esittelymuistio, 2) valtioneuvoston päätösosasta ja 3) liitteeksi pantavasta 
vaikutusarvio-osiosta.  
 
Aineisto on esitelty ministerille, jolta odotamme kommentteja. Seuraava luonnossa lähtee ao. 
ministeriöille, josta sitten valtioneuvostoon.  
 
Puheenjohtaja ilmaisi suuret kiitokset Ilkalle valmistelutyöstä ja seurantatyöryhmälle sen 
tekemästä työstä. 

 
Toimintaohjelman 7. version käsittely (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE) 

 
Jukka-Pekka ehdotti, että käydään läpi vain ne kohdat, joihin luvattiin palata ja ne, joihin on 
vielä tullut muutoksia (17 kohtaa). Leipätekstissä on muutama kohta, jossa on vielä 
kommentteja. Nämä käydään myös läpi. Toimintaohjelmaluonnos on 4.9. asti 
kansalaiskuulemisessa. Tähän mennessä saapuneet kommentit on jo otettu huomioon. Ne 
olivat lähinnä teknistä tai ilmaisuun liittyviä.  
 
Käsiteltiin yhdessä mainitut 17 kohtaa. Yhteisymmärryksessä joko hyväksyttiin muutos, 
jätettiin ennalleen tai poistettiin kohta kokonaan. Toimenpidettä 21 koskeva Metsähallituksen 
lisäys IUCN:n mainitsemisesta osalta päätettiin, että YM tarkentaa kohdan. Oltiin 
yksimielisiä, että IUCN pitää mainita toimenpideohjelmassa. YM päättää miten ja missä 
kohdassa. 
 
Päätettiin, että luvussa 2.11. Pohjoinen luonto ja poronhoito, termit poronhoitoalue ja 
saamelaisalue selitetään, koska eivät ole yhtenevät, lisäksi toivottiin myös eteläiselle 
poronhoitoalueelle konkreettisia toimenpiteitä, mutta todettiin, ettei niitä tässä nyt voida 
kehittää. 
 
Puheenjohtaja kiitti Jukka-Pekkaa tekemästään päivitystyöstä. Puheenjohtaja totesi vielä, että 
valtioneuvostosta voi tulla kommentteja strategiaan, jotka vaikuttavat myös 
toimenpideohjelmaan. Odotetaan myös vielä 4.9. mennessä tulevia muita kommentteja.  
 
Kysyttiin onko kaikkiin tavoitteisiin toimenpiteitä. Todettiin, että tavoitteista ja toimenpiteistä 
tehdään ristiintaulukointi, jotta helposti nähdään mitä toimenpiteitä on tullut kuhunkin 
tavoitteeseen.  Katja Huumo kertoi, että tähän mennessä on kansalaiskuulemisen kautta tullut 
27 kommenttia. Kommentit ja palautteet jaetaan työryhmälle, kun kysely sulkeutuu. 
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Puheenjohtaja veti yhteen ja totesi, että on hienoa kun ollaan näin pitkällä. Strategia voitaneen 
viedä valtioneuvostoon vaikka toimenpideohjelma on vielä vähän kesken. 
Toimenpideohjelmalle tehdään myös vaikutusarviointi. Odotetaan vielä strategian 
mahdollisesti tuomat ja kansalaiskuulemisen tuomat toimenpideohjelmaan vaikuttavat 
muutokset. 

 
6. Muut asiat 
 
COP 11 CBD-osapuolikokouksen asiat – Kohti Intiaa 8.–19.10.2012 (Korkean tason osuus 17.–19.10) 
(Marina von Weissenberg, YM) 

 
Marina totesi, että olisi hyvä jos strategia olisi hyväksytty COP 11-kokoukseen mennessä. 
Suomen valtuuskuntaan on nimetty 21 henkilöä seuraavista ministeriöistä ja organisaatioista: 
YM, VM, UM, MMM, SYKE, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät, MTK ja SLL.  
 
COP 11 -kokouksen asioita: 
- Nagoyan päätösten toimeenpano ja kansallisen biodiversitettistrategioiden päivitysten  
tilannekatsaus 
- YK:n biodiversiteettivuosikymmen 2010–2020 ja viestintäasiat 
- Rio+20 -kokousten tulokset ja vaikutukset COPiin 
- Rahoitusasiat; GEFin ohjaus ja resurssimobilisaatiostrategian toteuttaminen 
 
COP 11 -kokouksen pääaiheet: 
- Ennallistaminen 
- Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 
- Meri- ja rannikkoasiat 
- Saarten monimuotoisuustyöohjelman tarkastelu 
- Artikla 8j:hin liittyvät asiat 
- Sopimuksen toiminta.  
 
Korkean tason osuuden aiheet: 
- Biodiversiteetti ja elinkeinot 
- Luonnon monimuotoisuusarvojen sisällyttäminen kansallisiin suunnittelu- ja 
laskentajärjestelmiin 
- Strateginen resurssimobilisaatio 
- Rannikoiden ja merten monimuotoisuus 
- Nagoyan pöytäkirjan operationalisointi 
 
Lisätietoa www.cbd.int -sivustolta.  
 
EU:n neuvosto valmisteli kevään päätelmiä, jotka hyväksyttiin 11.6.2012. 
 
COP-MOP-6 Bioturvapöytäkirjan kokous pidetään 1.–5.10 2012 myös Hyderabadissa Intiassa. 
Suomen edustajat ovat Marja Ruohonen-Lehto ja Katileena Lohtander-Buckbee SYKEstä. 
 
Suomen COP 11 -valtuuskunnan 1. valmistelukokous pidetään 30.8. Valtuuskunnan 2. kokous 
on 21.9. Myös KV-BD-ryhmä kokoontuu ennen COP 11:sta. 
 
Katja Huumo vastaa COP-viestinnästä Suomessa. Verkkosivuille tuotetaan uutisia 
paikanpäältä ja tiedotetaan. Tämä on tärkeä kokous, sovittiin, ettei viestinnässä käytetä 
välikokous-termiä. 
 

8. Seuraavat kokoukset  
 

Syksyn kokouksista päätettiin kaksi seuraavaa 

ke 26.9. alkaen klo 14.30 YM 

ti 30.10. alkaen klo 14.00 YM 

http://www.cbd.int/
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Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 
9. 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.  
 
 


