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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 13.10.2010  

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

 

 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 8/2010 (kokous 32) 

 

Aika:  Maanantai 11.10.2010, klo 9.30‒11 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone K01 (Kuukkeli) 

 

Läsnä: lkka Heikkinen, ympäristöministeriö (vpj.)  

Esko Jaakkola, ympäristöministeriö 

Katja Huumo, ympäristöministeriö 

Hanna Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö 

Jukka-Pekka Jäppinen, Suomen ympäristökeskus 

Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 

Anu Pärnänen-Landtman, ulkoasiainministeriö 

Tanja Rantanen, valtionvarainministeriö  

Martina Reinikainen, Natur och Miljö 

Lotta Ruokanen, Allianssi ry 

Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Rauno Väisänen, Metsähallitus 

Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 

Eija Kemppainen, Suomen ympäristökeskus (siht.) 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Neuvotteleva virkamies Ilkka Heikkinen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat 

tervetulleiksi. Hän ilmoitti olevansa Luontoympäristöosaston Luonnon monimuotoisuus -

ryhmän päällikkö ja toimivansa jatkossa seurantaryhmän varapuheenjohtajana. Todettiin, että 

työ- ja elinkeinoministeriön edustaja on jatkossa erikoissuunnittelija Hanna Hämäläinen 

(varalla neuvotteleva virkamies Mika Honkanen) ja Natur och Miljö:n 

biodiversiteettiasiantuntija on jatkossa Martina Reinikainen (aiemmin Bernt Nordman). 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

 

Edellisen kokouksen (kokous 16.9.2010) pöytäkirjaan tehtiin pieni korjaus kohtaan 4: COP 10 

-kokouksessa pidettävä blogi sulkeutuu heti kokouksen jälkeen marraskuun alussa. Muilta 

osin pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

3. Asialista ja ajankohtaiset asiat 

 

Asialista hyväksyttiin.  

 

Ajankohtaisina asioina vpj. Heikkinen (YM) kertoi, että hallituksen iltakoulussa 29.9. olivat 

esillä biodiversiteettitavoitteiden uusiminen ja kansallinen toimeenpano sekä Metso-ohjelma 

ja Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen. Muistio on valmisteilla. 

 

Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen kertoi, että Rokuan kansallispuiston, Oulujärven ja 

Oulujokilaakson muodostama Rokua Geopark on saavuttanut ensimmäisenä suomalaisena 

alueena UNESCOn suojeleman Geopark-verkoston jäsenyyden. Rokua Geopark on samalla 

pohjoisin maailmanlaajuisen Geopark-verkoston 67 kohdealueesta. 

 

Luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola ilmoitti haiden suojelua koskevasta seminaarista. 

Se järjestetään perjantaina 15.10. klo 9–11 Merimaailma SEA LIFE:ssa.  
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4. COP 10 Nagoya (18.‒29.10): EU:n päätelmät ja kannat  

 

Neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg (YM) kertoi Japanin osapuolikokouksen 

(COP 10) valmistelusta. Kokouksen materiaalit ovat osoitteessa:  

http://www.cbd.int/cop10/doc/. Käytiin läpi EU:n päätelmät ja kokouksen tärkeimmät 

asiakohdat. Ydinkysymyksiä ovat 2010+ -tavoite ja uuden strategisen suunnitelman 

hyväksyminen ml. monivuotinen työohjelma 2011‒2020, rahoitus sekä geenivarojen 

saatavuus ja hyötyjen jako (ABS). Japanin kokouksen tulos muodostuu pääosin näiden 

ydinkysymysten etenemisestä. Todettiin, että tavoitteiden toimeenpanoa tulee korostaa. 

Suomen kannalta tärkeää on myös meri- ja rannikkoalueiden suunnittelun eteneminen. 

Haasteena on saada kokouksen viestit näkymään tiedotusvälineissä. Tässä auttaa mm. 

osallistujien kokouksen aikana pitämä blogi.     

 

5. Katsaus Artikla 8(j) -alatyöryhmän työhön  

 

Ympäristöneuvos Esko Jaakkola (YM) kertoi Artikla 8(j) -alatyöryhmän toimineen aktiivisesti 

useiden ryhmän asettamiskirjeessä mainittujen tehtävien toteuttamiseksi. Esimerkiksi perintei-

sen tiedon tietokanta on valmisteilla ja paikannimien koordinoinnista on sovittu. Rovaniemel-

lä toukokuussa pidetyssä maankäyttöseminaarissa käsiteltiin Akwé: Kon -ohjeita, joiden 

käännös ja terminologia ovat vielä muokattavina. Ryhmässä on käsitelty myös eettisiä menet-

telytapaohjeita ja niiden kansallista soveltamista. Suomella on mahdollisuus tuottaa Artikla 

8(j) -alatyöryhmässä materiaalia esimerkiksi muille alkuperäiskansoille. Tehtäviensä loppuun-

saattamiseksi ryhmä hakee jatkoaikaa vuodenvaihteesta huhtikuun loppuun 2011 asti. Myös 

ryhmän jäsenluetteloa on tarpeen päivittää, mm. ulkoasianministeriön edustajalla.  

 

Päätettiin, että alatyöryhmän määräaikaa jatketaan 31.4.2011 asti. Sovittiin myös, että YM 

pyytää UM:ltä edustusta Artikla 8(j) -alatyöryhmään.  

 

6. Muut asiat 

 

Seurantaryhmän toinen sihteeri (Eija Kemppainen) on vaihtumassa. Aiemmin uudeksi 

sihteeriksi ilmoitettu erikoistutkija Aino Juslén on nimitetty Luonnontieteellisen 

keskusmuseon eläinmuseon johtajaksi. Sihteeriasia jätettiin toistaiseksi avoimeksi.  

 

7. Seuraavat kokoukset 

 

BD-seurantaryhmän viimeinen kokous syksyllä 2010 on: perjantaina 3.12. klo 9-11 (YM). 

Varapuheenjohtaja Ilkka Heikkisen (YM) mukaan seuraavassa kokouksessa tullaan 

käsittelemään uuden biodiversiteettistrategian laatimista COP 10 -päätösten mukaisesti. Myös 

toimintaohjelman päivityksestä tulee käydä luova keskustelu, jossa otetaan huomioon 

raportoinnin kytkeminen jatkossa tiiviisti Luonnontila.fi -sivustoihin. Jatkossa käsiteltäviä 

muita aiheita ovat mm. UM:n viestintä, soiden ja turvemaiden strategia, luontotyyppien 

suojelun toteutusohjelma, lajien uhanalaisuuden arvioinnin 2010 tulokset, vieraslajistrategia, 

luonnonsuojeluhallinnon tietohallinto ja LUMONETissa olevien biodiversiteettiasioiden 

päivitykset (mm. hallinnonalojen toimet).  

 

8. Kokouksen päättäminen. 

 

Varapuheenjohtaja Ilkka Heikkinen (YM) päätti kokouksen klo 11.30 

 

 

 

Varapuheenjohtaja   Ilkka Heikkinen 

 

 

Sihteeri   Eija Kemppainen 

 

Jakelu: Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, sihteerit ja pysyvät asiantuntijat. 

http://www.cbd.int/cop10/doc/

