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TYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2014 (kokous 70) 
 
Aika:    Keskiviikko 3.9.2014, klo 9.00–11.00 
Paikka:    Ympäristöministeriö, kokoushuone Kuukkeli 
Läsnä:   Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ)  

Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) 
Maija Laurila, ympäristöministeriö 
Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 
Jari Salila, oikeusministeriö 
Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Lea Houtsonen, Opetushallitus 
Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö 
Tuula Säämänen, Liikennevirasto 
Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Mervi Heinonen, Metsähallitus 
Inka Musta, Metsäteollisuus ry. 
Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 
Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 
Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Lotta Ruokanen, Allianssi ry. 
Marko Svensberg, Suomen riistakeskus 
Markus Nissinen, Mo-liitto Länsi-Suomi (MTK:n edustajana) 
Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 
Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 

  
1. Kokouksen avaus  
 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirja (kokous 69, 10.6.2014) hyväksyttiin muutoksella läsnäololistaan; 
Jarkko Nurmi Suomen riistakeskuksesta ei ollut paikalla ja puolustusvoimien Sami Heikkilän nimi oli 
pudonnut pois. Todettiin, että MMM:n kommentit koskien edellisessä kokouksessa esiteltyä ELITE-
mallia on huomioitu pöytäkirjassa. 

 
3. Asialista 
 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 

4. Ajankohtaiset asiat 
 

- Suomen luonnonpäivää vietettiin 30.8. toista kertaa. Tapahtumia järjestettiin yli 100 ympäri Suomea. 
- Laki Etelä-Konneveden kansallispuistosta voimaan 1.9.2014. 
- VN hyväksynyt lakiesityksen Teijon kansallispuiston perustamisesta kesäkuussa. 
- Ympäristönsuojelulain 1. vaihe voimaan 1.9.2014, turvetuotannon sijoittaminen uutena asiana. 
- Luonnonsuojelulain I vaihe EK:ssa, direktiivien toimeenpanon tarkistamista. 
- Soidensuojelun täydennysohjelma, valmistellaan kuulemista, joka alkaa lokakuulla. 
- Vesienhoito: tulvariskienhallintasuunnitelma, vesienhoitosuunnitelmia, 
toista kertaa kuulemiseen 1.10., tavoitteena vesien hyvä ekologinen tila. 
- meristrategiadirektiivi: merenhoitosuunnitelmaa sekä merenhoidon toimenpideohjelmaa tehdään 
Suomeen, kuuleminen tammikuussa. 
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- Kansallinen metsästrategia valmisteilla ja mittarit tekeillä metsäpoliittisen selonteon pohjalta, 
tavoitteita ja päämääriä on tehty, tavoitteena olla vuoden loppuun mennessä valmis, Kansallisesta 
metsäohjelmasta luovutaan ja tulee tilalle metsästrategia. 
 

5. Luonnonsuojelulain uudistamisen II vaihe (Ilkka Heikkinen, YM) 
 

Ilkka Heikkinen esitteli luonnonsuojelulain uudistamisen II vaihetta, joka alkaa kansalaiskeskustelulla. 
(esitys on jaettu). 
 
Uudistamishankkeen taustana on että laki on vuodelta 1997. SYKE teki toimivuusarvioinnin 2010, 
jossa todetaan mm. että luonnonsuojelulaki ei ole yksin pystynyt pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden vähenemistä; luontotyyppien ja lajien suojelua on edelleen parannettava ja 
taloudellisia kannustimia tarvitaan. Taustalla ovat myös sekä kansainvälisten sitoumusten että EU-
lainsäädännön toteuttaminen sekä oma ns. BD-strategiamme. 
 
Kansalaiskeskustelu on tekeillä. 6 vkoa kestävä kansalaiskeskustelu, jonka tavoitteena on koota iso 
aineisto ja laajentaa tietopohjaa. Lisätään avoimuutta ja kiinnostavuutta lainsäädäntövalmistelua 
kohtaan ja pyritään kirkastamaan luonnonsuojelulain asemaa suhteessa muihin monimuotoisuuden 
turvaamiskeinoihin. Keskustelua pyritään käymään teemoittain. 
 
Tavoitteena on vuorovaikutteinen viestintä. Suunnittelu on YM:n vastuulla. Tiedottaminen on aloitettu 
ja mm. Luonnon puolesta -blogia käytetään hyväksi. Maija Laurila (juristiharjoittelija, YM) ja Ulla 
Ahonen (YM VIE) ovat keskeiset ’tietokeskukset’. 23.10.2014 pidetään aloitusseminaari Säätytalolla. 
Hyviä keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa on jo ollut. 
 
Toivotaan BD-työryhmän osallistuvan kansalaiskeskustelun aktivointiin keskustelun alussa ja 
kuluessa, mm. tiedottamalla omalle henkilöstölle eri ministeriöissä, hallinnonalan virastoissa ja 
laitoksissa ja sidosryhmissä. YM tulee tuottamaan helppoja viestejä jaettavaksi, kuten verkkosivu, 
kuvaviestit yms., jotka on helppoja linkittää. 
 
Kansalaiskeskustelun aineisto seulotaan keväällä ja asetetaan lainvalmisteluhanke. 
Lainsäädännöllisten ehdotusten valmistelu tehdään laajapohjaisessa työryhmässä. Hallituksen esitys ja 
eduskuntakäsittely olisi 2017–2018 ja uudistettu luonnonsuojelulaki saataisiin voimaan 2018.  
 
Aiheesta käytiin vilkas keskustelu.  
Toivottiin, että opettajat saadaan mukaan keskusteluun. Huolenaihe on kun luonnossa opettamista 
aiotaan lisätä ja koulujen läheiset luonnonalueet suppenevat, kun alueet otetaan muuhun 
maankäyttöön. Keskusteltiin myös siitä rajoitutaanko vain kansalaiskeskustelussa 
luonnonsuojelulakiin vai missä laajuudessa mukana myös muu luontoon vaikuttava lainsäädäntö. 
Todettiin, että toimivaltasyistä pitäydytään luonnonsuojelulaissa, mutta rajapinnat muuhun 
lainsäädäntöön otetaan huomioon. Todettiin, että Suomen TEEB-raportti luovutetaan pian YM:lle. Se 
sisältää ekosysteemipalvelupainotteista materiaalia. Se pannaan myös avoimesti kommenteille ja 
lopullisesti hyväksytään vasta tammikuussa. Kyseltiin, kuinka ajateltu keskustelun teemoitus tulee 
mahdollisesti ohjaamaan keskustelua ja miten vaikeatkin teemat avataan tavallisille kansalaisille.   

 
6. Valmistautuminen CBD COP-12 osapuolikokoukseen (Marina von Weissenberg YM) 

 
EU-koordinaatiokokous pidetään 5.10.2014 ja COP12-kokous pidetään 6.–17.10.2014 
PyeongChangissa Etelä-Koreassa. 
 
Vuoden 2010 päätösten toimeenpano 
- Strateginen suunnitelma/Aichi-tavoitteiden toteutuminen 2020  
- Nagoyan pöytäkirja (geenivarat), Rahoitusasiat (GEF-budjetti)  
- Sopimuksen rahoitusmekanismin ohjeistus ja resurssimobilisaatiostrategian toteutus. 
 
Pääaiheet ovat vuoden 2010 päätösten toimeenpano, raportti bd:n tilasta (GBO-4) [maaraportteja 
luovutettu 90], Aichi-tavoitteiden toteutus 2011–2020, meret alkuperäiskansat, ilmastonmuutos ja 
REDD+, sopimuksen toiminnan tehostaminen. 
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Korkean tason osuus (15.–16.10.): PyeongChang-tiekartta, Pyöreän Pöydän neuvottelut (aiheet auki) 
ja Gangwon (SDG sustainable development goals) deklaraatio, Korea päättää aiheista ja tilaisuuden 
suunnittelusta.  
 
COP12-tavoitteet 
Kokouksessa käsitellään 5. maaraporttien tuloksia, BD:n tilaa, rahoitusta, merten suojelua ja IPBESiä. 
Nagoyan geenivarapöytäkirja astuu voimaan. Alkuperäiskansa-määritelmästä pyritään saamaan päätös. 
Sopimuksen toimintaedellytyksiä ovat mm. synergiat muiden sopimusten kanssa, BD:n merkitys 
köyhyyden poistamisessa, rahoitusasiat ja resurssien mobilisaatio, sekä uudet avaukset, kuten terveys 
ja hyvinvointi, synteettinen biologia ja B&B. 
 
COP12 ja EU 
- EU-päätelmät hyväksyttiin 12.6.2014, ja päätelmät tuloksista joulukuussa saadaan 2014 
- EU-työn koordinaatio: tausta-asiakirjat aiheittain ja puheenvuorot 
- Budjetti 
- Oheistapahtumissa Suomi mukana Green Belt ja Arkisessa yhteistyössä/BPAN 
 
Suomen valtuuskunta 
Suomen valtuuskunnan puheenjohtajat ovat ympäristöministeri Ville Niinistö ja kehitysministeri 
Pekka Haavisto ja varapuheenjohtajat Timo Tanninen, Ismo Tiainen ja Ilkka Heikkinen. 
Valtuuskunnan jäseniä ja asiantuntijoita on ulkoasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, 
ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, 
Saamelaiskärjiltä sekä Suomen luonnonsuojeluliitosta. 
 
Aiheesta keskusteltiin  
Keskusteltiin erityisesti ennallistamistavoitteesta ja ennallistamisesta Suomessa sekä Suomen 
mahdollisuuksista ennallistamistyöhön muualla maailmassa. Keskusteltiin myös maaraportoinnin 
laajuudesta ja vaihtelevasta raportointitavasta, mikä eroaa esim. ilmastosopimuksen raportoinnista.  
Todettiin että resurssien mobilisaatiostrategia on kommenttikierroksella. VM esittelee alatyöryhmän 
työn seuraavassa kokouksessa 23.10.  
 

7. Muut asiat 
 
- Tiistaina 9.9. Luonnonarvopankkiaamukahvi YM klo 9.00 
- FAO-raportti tekeillä, MMM:stä esim. Tuula Pehu kertomaan siitä 
- Horisontti 2020/Horizon 2020 on EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma ja rahoitusinstrumentti 
vuosille 2014–2020, budjetti lähes 80 miljardia euroa. 
- Lajien uhanalaisuuden arviointityö, eli RedList täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Pääjuhla on 23.11. 
Lontoossa. Suomessa oma juhla suunnitteilla ravintola Olossa 100 kutsuvieraalle 5.12. Mukaan 
kutsutaan myös yritysten edustajia. 
- Suomen paras luontoteko 2013–2014 -kilpailu (IUCN-Suomi). Haku päättyy 15.10. Palkintojen jako 
Red List 50 v. -juhlassa 5.12. 
  

8. Seuraavat kokoukset  
 
torstai 23.10. klo 13−15, YM Kuukkeli 
tiistai 2.12. klo 9−11, YM Kuukkeli 
Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 
9. Kokouksen päättäminen 
 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen päätti kokouksen.  
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 
Timo Tanninen, puheenjohtaja   Marja Pylvänäinen, sihteeri 

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


