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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 24.4.2012  
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TYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2012 (kokous 48) 

 

Aika:  Perjantai 20.4.2012, klo 14–16 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone Foorumi 

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

Katja Huumo, ympäristöministeriö 

Viljami Kankaanpää, ulkoasiainministeriö 

Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö 

Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Jari Salila, oikeusministeriö 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Rauno Väisänen, Metsähallitus 

Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry. 

Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 

Maija Hakanen, Kuntaliitto 

Leif Schulman, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 

Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 

Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

Klemetti Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjät 

Martina Reinikainen, Natur och Miljö rf. 

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 

Ari-Pekka Auvinen, SYKE (siht.), läsnä videoneuvotteluyhteydellä 

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 47, 29.3.2012) pöytäkirja hyväksyttiin Jari Salilan organisaation 

korjauksella. 

 

3. Asialista 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Ajankohtaiset asiat 

 

- Ei ajankohtaisia asioita. 

 

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

2006–2016 tarkistaminen. Toimintaohjelman 4. version käsittely (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE) 

 

a) Toimenpiteiden konkretisointi ja toteutumisen seuranta ja mittaaminen (Ari-Pekka 

Auvinen, SYKE)  

 

Ari-Pekka esitteli näkemyksiään toimenpiteiden konkretisoinnista ja toteutumisen 

mittaamisesta ja seurannasta. Ari-Pekka haki satunnaislukugeneraattorilla 10 toimenpidettä 

120 toimenpiteestä, jotka hän kävi läpi mittaamisen näkökulmasta ja ehdotti 

uudelleenmuotoilua ja konkreettisia mittareita. (Liitteenä kalvot) 
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Yleishuomioita ja pohdittavaa toimenpiteistä (7, 28, 48, 63, 66, 71, 74, 78, 104, 118): 

- peilaavatko toimenpiteet trendejä ja uhkia ja mikä on se muutos, joka halutaan saada 

aikaiseksi?   

- toimenpiteitä pitäisi terävöittää; näitä termejä paljon: kehitetään, pyritään, edistetään… 

- toiset toimenpiteet ovat hyvin yksityiskohtaisia ja toiset laveita, yksityiskohtaiselle helpompi 

löytää mittari ja seurata 

- joillakin aiheilla on useita yksityiskohtaisia toimenpiteitä, onko mahdollisuus 

tiivistää/yhdistää? 

- onko toimenpiteiden linkki luonnon monimuotoisuuteen riittävän vahva, kuuluuko se 

toimintaohjelmaan ylipäätään? 

- useiden toimenpiteiden mitattavuus ja seurattavuus vaikeaa, oltava todellisia arvoja, kuten 

pinta-ala, määrä jne., oltava lähtötaso ja tavoiteltu kehityssuunta tiedossa, kunkin tahon pitäisi 

miettiä toimenpiteidensä seurattavuutta 

- mikä lisäarvo toimintaohjelmasta, jolla on jo VN periaatepäätös, kuten Metso, kuinka nämä 

käsitellään, mainitaanko muualla, vai poimitaanko tavoitteet kyseisestä ohjelmasta? 

 

Puheenjohtaja kiitti Ari-Pekkaa terävistä havainnoista. On mietittävä vielä toimenpiteiden 

muotoilua sekä löytyykö niille konkreettisia indikaattoreita ja miten ne ovat seurattavissa.  

 

Toimenpiteiden konkretisoimisesta käytiin vilkas keskustelu, jossa todettiin mm., että Ari-

Pekan havainnot ovat hyviä, ja että toimenpiteiden muokkaaminen, yhtenäistäminen ja 

kirjoitustavan yhdenmukaistaminen parantaisi toimenpideohjelman vaikuttavuutta. Todettiin 

myös, että toimenpiteet on käytävä läpi edellä mainitut huomiot silmälläpitäen, ja että on 

aikaa ja voimavaroja tehdä tämä.  

 

Jukka-Pekka kiitti tarpeellisesta keskustelusta ja ehdotti, että päällekkäiset toimintaohjelmat 

voidaan mainita johdannossa, eikä niitä tarvitse toistaa toimenpiteissä. 

 

Puheenjohtaja veti keskustelun yhteen. Päätettiin käydä läpi koko toimintaohjelma ja tarkistaa 

toimenpiteiden muotoilu ja mitattavuus, sekä niiden yhteismitallistaminen. Työn voisivat 

tehdä Jukka-Pekka ja Ari-Pekka yhdessä. 

 

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

 

Jukka-Pekka kertoi toimintaohjelman tarkistamistyön tilanteesta. Palautteen anto on ollut 

innostunutta. 4. pienryhmä kokoontui ja käsitteli pohjoisen asioita, joista päädyttiin 

yhteisymmärrykseen. Toimintaohjelman läpikäynnissä jäätiin viime kokouksessa kohtaan 19. 

Käytiin kuitenkin ensin läpi pohjoisen asiat, sillä Klemetti Näkkäläjärvi on estynyt maanantain 

23.4. kokouksesta. Saamelaiskäräjiltä oli tullut kirjalliset kommentit ja teksti on niiltä osin jo 

muutettu ja toimitettu. Todettiin, että Akwé: Kon ohjeet täytyy määritellä.  

 

Toimenpiteiden läpikäyntiä jatkettiin kohdasta 20. Jukka-Pekka kertoi, että rakennetta on jo 

korjattu siten, että ylätason toimenpide on ensimmäisenä ja alla esitetään 

yksityiskohtaisemmat toimenpiteet. Käytiin läpi toimenpiteitä, ja keskusteltiin ja muotoiltiin 

niitä. Jukka-Pekka kirjasi korjaukset suoraan luonnokseen. 

 

Käytiin myös keskustelu siitä, mitkä vastuutahot mainitaan kunkin toimenpiteen kohdalla. 

Päätettiin, että vain ministeriöt mainitaan. Saamelaiskäräjät on kuitenkin erityisasemassa ja 

mainitaan asianosaisissa kohdissa. Todettiin, että kaikki toimenpideohjelmaa tarkistamassa 

olleet tahot näkyvät ohjelmassa, esimerkiksi johdannossa.  

 

Kokouksessa ehdittiin käydä läpi toimenpiteitä 40. asti. Käsittelyä jatketaan maanantain 23.4. 

kokouksessa. 

 

8. Muut asiat 

 

 - Esille ei tullut muita asioita. 

 

9. Seuraavat kokoukset  

 



  

Bd-kokous 5/2012 (48) 

- maanantai 23.4.2012, klo. 13–16 YM, Kuukkeli 

- 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.  

 

 


