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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 3.11.2011  

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

 

 

 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 8/2011 (kokous 41) 

 

Aika:  Maanantai 31.10.2011, klo 13‒15 

Paikka:  Ympäristöministeriö, kokoushuone K01 (Kuukkeli) 

 

Läsnä: Timo Tanninen, ympäristöministeriö (PJ) 

 Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (VPJ) 

Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö 

Viljami Kankaanpää, ulkoasiainministeriö 

Anu Pärnänen-Landtman, ulkoasiainministeriö 

 Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö 

Rauno Väisänen, Metsähallitus 

 Heikki Toivonen, SYKE 

 Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Hanna Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö 

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

Sami Heikkilä, puolustusministeriö 

Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia 

Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö 

Maija Hakanen, Kuntaliitto 

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto 

Leif Schulman, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 

Antti Otsamo, Metsähallitus 

Camilla Ekblad, Natur och Miljö rf. 

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Lotta Ruokanen, Allianssi ry. 

Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö 

Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö (siht.) 

Marja Pylvänäinen, SYKE (siht.) 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat 

tervetulleiksi todeten, että meitä on 7 miljardia! Ja liian paljon meitä, joiden ekologinen 

jalanjälki on aivan liian suuri. Tämä korostaa biodiversiteetin suojelun ja kestävän käytön 

kehittämisen tärkeyttä 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Edellisen kokouksen (kokous 40, 3.10.2011) pöytäkirja hyväksyttiin yhdellä täsmennyksellä. 

 

3. Asialista 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Ajankohtaiset asiat 
 

Marina von Weissenberg tiedotti, että CBD-sopimuksen pääsihteerin virka on auki ja haku 

sulkeutuu 20.11.2011. 
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5. Lajisuojelun toimintaohjelman toimeenpanon valmistelun sidosryhmäseminaarin anti (Petri Ahlroth, 

YM) 

Petri Ahlroth esitteli lajisuojelun toimintaohjelman toimeenpanon valmistelutyötä. 

Lajisuojelun toimintaohjelman toimeenpanon taustalla on luonnonsuojelun tuottavuushanke, 

jonka osana lajisuojelua pohtinut työryhmä esitti eräänä kohtana lajisuojelun toimintaohjelman 

laatimista. Taustalla on myös niukkenevat voimavarat ja samanaikaisesti tarve tehostaa 

lajisuojelua. Projektin työ on loppuvaiheessa. Toimintaohjelma valmistuu tämän vuoden 

puolella ja se esitellään ministerille tammikuussa 2012. Pääosa voimavaroista on löydettävä 

nykyisiä voimavaroja suuntaamalla ja lisäresursseja kohdentamalla. Luontodirektiivi tuo 

paineita; direktiivilajeihin on taloudellisista syistä suhtauduttava muita lajeja kriittisemmin. 

Resurssien käytössä on tehtävä priorisointia. Priorisointineuvottelut aloitetaan 2012. 

Toimintaohjelman teko liittyy luonnonsuojelulain kokonaisuudistukseen. 

 

Esityksestä syntyneessä keskustelussa toivotaan riittäviä resursseja toteuttamiseen, jotta 

priorisointityössä viimeiseksi jätetyt lajit eivät työn aikana ehdi uhanalaistua. Tapani Veistola 

(SLL) piti tärkeänä tämän ympäristöhallinnon lajisuojeluohjelman jatkamista myös 

laajemmalla lajisuojelun toimintaohjelmalla hallitusohjelman mukaisesti.  
 

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

2006–2016 tarkistaminen: 3. luonnoksen esittely (Ilkka Heikkinen, YM) 

 

Ilkka Heikkinen kertoi, että Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 

strategian luonnos pantiin verkkoon maanantaina 24.10.–4.11. kansalaiskeskusteluun.  

Ympäristöministeriön viestinnästä Liisa Kemppainen hoiti tiedotuksen. Nyt ollut viikon auki 

verkossa ja kommentteja on tullut kiitettävästi. 37 vastausta on tullut 1. kysymykseen ja 

muihinkin kuhunkin yli 30 kpl. Ilkka toivoo tuplasti lisää kommentteja ja kehottaa kaikkia 

jäseniä jakamaan linkkiä edelleen.  

 

Marina von Weissenberg kertoi toimintaohjelman tilanteesta: tekstiä on nyt 100 sivua. Marina 

on koonnut kaikki ministeriöistä saadut kommentit. WWF:stä on saatu myös kommentteja. 

Ympäristöministeriön omat kommentit puuttuvat vielä. TEM:stä olisi hyvä saada myös 

kommentteja. Marina kertoi, että kommenteissa ei ollut ristiriitaisuuksia, joten ne oli 

kohtuullisen helppo ottaa huomioon. Seuraava vaihe on tekstin karsiminen, mutta seuraavat 

aiheet tarvitsevat vielä tarkistamista ja täydentämistä: ennallistaminen ja ilmastonmuutos 

tarkistettava, matkailuun halutaan TEM:stä myös panosta, Metsähallituksesta toivotaan apuja 

luonnonsuojelualueverkosto-kohtaan, ekosysteemipalvelukonsepti puuttuu kokonaan, ja tähän 

liittyy taloudellinen ohjaus.  Tutkimusosio on myös valmis, se toimitetaan luettavaksi Suomen 

Akatemialle. Kansainvälinen osa on vielä kesken, se on vain ulkoasiainministeriön kenttää 

koskeva ja täytyy täydentää muilta osin. Osio tarkistetaan ristiin kansainvälisen väen kesken. 

Taloudellinen ohjaus-osio vähäinen, tarvittaisiin taloustieteilijöitä arvioimaan. 

Valtiovarainministeriö lupasi talousasiantuntemusta. Otetaan mukaan Vihreä talous ja sen 

kehittäminen.  

 

Todettiin, että strategian olisi paras olla lähes valmis ennen toimintaohjelman viimeistelyä. 

Todettiin myös, että on hyvä, että strategiaa ja toimintaohjelmaa käsitellään erikseen. Strategia 

tukee Nagoyan jo sovittuja päämääriä ja toimintaohjelma voi elää ja reagoida muuttuneisiin 

olosuhteisiin. 

 

EU:n biodiversiteettistrategian kohdat on synkronisoitava toimintaohjelmaan ryhmän 

seuraavaan kokoukseen 22.11. mennessä. Ennen tätä toimintaohjelman teksti täytyy käydä läpi 

pienellä ryhmällä. 

 

Kiitokset annettiin kaikille kommentoijille. 

 

[Tässä vaiheessa puheenjohtajaksi vaihtui Ilkka Heikkinen.] 

 

Toimintaohjelman toteutumisen 2013 väliraportointi on sovittu. Muutoksia toimintaohjelmaan 

voitaisiin tehdä silloin.  
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Ilkka ja Marina kokoavat seuraavan version toimintaohjelmasta ja se toimitetaan 

asiantuntijaryhmälle ennen 22.11. pidettävää kokousta kommentoitavaksi. 

 

7. Muut asiat 

SBSTTA-15 ja Art-8j -kokousten valmistelu ja EU:n kannat (Marina von Weissenberg, 

YM) 

 

SBSTTA-ryhmällä on kaksi kokousta vielä ennen COP 11-kokousta, joka pidetään 8.-

19.10.2012 Hyderabatissa Intiassa. Alkuperäiskansojen asioita koskeva 8j-kokous on juuri 

meneillään.  

 

SBSTTA-kokouksessa on esillä muutama Suomelle tärkeä aihe: 

1) Haitalliset vieraslajit; MMM:n vieraslajistrategia on ollut lausunnolla.  

2) Strategisen suunnitelman tekniset perustelut työstetään SBSTTAssa, niitä ei viedä enää 

COP 11-kokoukseen, mikä voisi johtaa siihen, että päätavoitetta voitaisiin vielä joutua 

muuttamaan. 

3) Mittarit/indikaattorit; Achtec-kokous on pidetty, Ari-Pekka Auvinen on tutkinut 

indikaattoreita.  

4) Arktiset luonnon monimuotoisuuskysymykset; ensi kertaa esillä. 

Kokouksessa on paljon side-eventtejä ja posterisessioita. 

 

8. Seuraavat kokoukset  

 

 BD-seurantaryhmän seuraavat kokoukset: 

 - tiistai 22.11. klo 9–11, YM Kuukkeli 

- maanantai 12.12. klo 10–12, YM Kuukkeli 

 

Mikäli kokousaika ei sovi, jäseniä pyydetään järjestämään varahenkilö paikalle. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja Ilkka Heikkinen päätti kokouksen 14:30. 

 

 

 

 

Puheenjohtaja   Timo Tanninen 

 

 

Sihteeri  Marja Pylvänäinen  

 

 

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

 

 


