
ELITE -TYÖRYHMÄN KOKOUS 12/2015 (YM016:06/2007) 

Kokousaika:  Tiistai 31.3.2015 klo 9.00 – 16.00 

 
Kokouspaikka:  MMM, Helsinki 

 
Osallistujat:   

Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto (pj.) 
Jussi Päivinen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht.) 
Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö (kohdat 1-3) 
(Katja Matveinen) 
Arto Kammonen, Metsähallitus, metsätalous 
(Lauri Karvonen) 
Harri Karjalainen, Metsähallitus, luontopalvelut (kohdat 1-4) 
Kari T. Korhonen, Metsäntutkimuslaitos 
Inka Musta, Metsäteollisuus ry 
Tomi Hakkari, Keski-Suomen ELY-keskus 
Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto 
Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, luontoympäristökeskus 
Saara Lilja-Rothsten, Tapio Oy 
 
Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö (pj. metsä-ELITE) 
Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö (pj. kulttuuri-ELITE) (kohdat 1-4a.p.) 
Katja Raatikainen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht. kulttuuri-ELITE) 
Tuomas Haapalehto, Metsähallitus, luontopalvelut (siht. suo-ELITE) 
 

 
ASIALISTA 

 
   

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
- Asialista toimitettu sähköpostilla 26.3.2015 
- Liitteet 1 ja 2 toimitettu 26.3.2015 
- Edellisen kokouksen 10.3.2015 muistion hyväksyminen 
- Muita asioita? 
 - Työryhmän loppuraportin luovutustilaisuus 26.5. ravintola ELITEssä 

 
Päätös:  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienillä muutoksilla. 
Hyväksyttiin kokouksen asialista lisättynä loppuraportin luovutustilaisuudella. 

 
 

3. Työryhmän tietojen vuoto ja palautekeskustelu seminaarista 
 
i) Työryhmän keskeneräisten dokumenttien ja muiden tietojen vuotaminen forest.fi 
sivustolle (ks. puheenjohtajan kommenteilla korjattu alkuperäinen kirjoitus 
http://www.smy.fi/artikkeli/ennallistamiselle-haetaan-kriteereja/) 



 
ii) Keskustelu seminaarista. Puheenjohtajan seminaariesitys liitteenä (liite 1). 
 
Päätös:  
i-ii) Keskusteltiin asioista, ei päätöksiä. 
 

4. Priorisointilaskennan tulosten käsittely ja työryhmän esitys 
 
i) Sihteeri esitteli alatyöryhmien lopulliset toimenpidepaletit. 
- Puheenjohtajan jatko-opiskelija on tarkistanut excelien kaavat 
 
ii) Sihteeri esitteli lopullisiin toimenpidepaletteihin pohjautuvat elinympäristökohtaiset 
kustannukset. Tässä kohdassa kustannukset esiteltiin ilman elinympäristöjen välistä 
priorisointia niin, että tilan edistyminen kussakin elinympäristötyypissä on joko noin 15% 
tai 1%.  
 
iii) Sihteeri esitteli elinympäristöjen välisen priorisointiluonnoksen ja sen kustannukset. 
Luonnoksen pohjalta työryhmä laati elinympäristöjen välisen priorisoinnin.  
 
iv) Keskusteltiin METELI -mallin toimenpidelistasta. 
 
Päätös:  
i) Hyväksyttiin alatyöryhmien laatimat toimenpidepaletit ja liitetään ne loppuraporttiin. 
Tarvittaessa arvoja korjataan loppuraportin kirjoittamisen yhteydessä. 
 
ii-iii) Loppuraporttiin liitetään useita eri skenaarioita, joista kaikki nostavat tarkasteltujen 
elinympäristöjen kokonaistilaa 15% tai 1%. 
 
Skenaario 1: Ensimmäinen loppuraporttiin liitettävä kustannusskenaario perustuu 
laskelmaan, jossa kaikkien elinympäristöjen tilaa nostetaan saman verran eli 15% tai 1%. 
Nämä toimenpidepaletteihin pohjautuvat elinympäristökohtaiset kustannukset eivät sisällä 
elinympäristöjen välistä priorisointia. Maatalouselinympäristöissä 15% skenaariota ei voida 
saavuttaa. 
 
Skenaario 2: Toinen loppuraporttiin liitettävä kustannusskenaario perustuu laskelmaan, jossa 
elinympäristöjen tilaa ei nosteta saman verran, vaan elinympäristöjen välillä tehdään 
puhtaasti laskennallinen priorisointi kustannustehokkuus huomioiden. Tämä skenaario ei 
vielä sisällä työryhmän arvotusta elinympäristöjen välillä.   
 
Skenaario 3: Viimeinen loppuraporttiin liitettävä kustannusskenaario on kohdan 2 mukainen 
laskennallinen priorisointi, jota työryhmä säätää asiantuntemuksensa mukaisesti 
loppuraportissa avattavien perusteluiden mukaisesti.  
 
Keskeisiä perusteluita ovat esimerkiksi seuraavat: 
- Kallioiden osuutta pienennetään merkittävästi, koska niiden tila on heikentynyt hyvin 
vähän.  
- Peltojen osuutta pienennetään merkittävästi toimien tehottomuuden vuoksi 
- Tuntureiden osuutta pienennetään, koska toimenpidepaletti on suhteessa muihin  
elinympäristöihin nähden erittäin kustannustehokas, ja johtaa koko tunturialueen tilan 
edistämiseen. Työryhmä katsoi, että tunturiluontotyyppien tila ei ole kauttaaltaan 



heikentynyt yhtä paljon ja tuntureiden osuutta voidaan pienentää noin kolmasosaan 
laskennallisen priorisoinnin osoittamasta määrästä.   
 
Skenaario 3 tulee olemaan toimeksiannon mukainen työryhmän esitys ennallistamisen 
priorisointisuunnitelmaksi. Työryhmä korostaa yksimielisesti, ja kirjaa loppuraporttiin, ettei 
tätä priorisointisuunnitelmaa tule ottaa absoluuttisena, suoraan toteuttamiskelpoisena 
esityksenä, vaan se on esimerkinomainen priorisointi, jota täytyy tarkentaa siinä vaiheessa 
kun elinympäristöjen tilan edistämistä viedään käytännön toteutusvaiheeseen.  
 
Edellä mainittujen skenaarioiden lisäksi sihteeri työstää työryhmälle skenaarion "maksoi 
mitä maksoi, joka on sama kuin skenaario 2 yllä mutta ilman kustannustehokkuutta. Tämän 
skenaarion liittämisestä loppuraporttiin sovitaan seuraavassa kokouksessa.  
 
iv) METELI -mallin mukaisia toimenpidelistoja ei huomioida priorisoinnissa, vaan ne 
liitetään loppuraporttiin metsä- ELITEn raportoinnin osaksi.  
 
 

5. Loppuraportin muoto, aikataulu ja eriävät mielipite et 
 
i) Keskustellaan loppuraportin muodosta ja aikataulusta. Vaikuttaa ilmeiseltä, että sovitussa 
aikataulussa työryhmän työstä "tuskin syntyy ainakaan kattavaa, saati yksimielistä 
raporttia”.  
ii) Eriävien mielipiteiden jättäminen. 
 
Päätös:  
i) Työryhmän loppuraportti kirjoitetaan mahdollisimman lyhyessä ja ytimekkäässä 
muodossa, ja sovitusta aikataulusta ei jousteta.  
 
21.4.2015 iltaan mennessä tekstit valmiina 23.4. kokousta varten 
23.4.2015 koko loppuraportin ensimmäinen käsittely 
5.5.2015 koko raportin toinen käsittely 
20.5.2015 koko loppuraportin viimeinen käsittely ja hyväksyntä / eriävät mielipiteet 
26.5.2015 loppuraportin luovutus 
 
ii) Käyty keskustelu merkitään tiedoksi 
 
 

6.  Muut asiat 
 
Puheenjohtaja varaa 26.5. kello 18.00 eteenpäin ELITE-ravintolan päätösillalliselle ja kerää 
sitovat ilmoittautumiset 
 
 

7. Seuraavat kokoukset 
 
23.4.2015 kokopäivä (9.00-16.00), Metsäteollisuus ry 
 
5.5.2015 kokopäivä (9.00-16.00), MTK 
 



20.5.2015 kokopäivä (9.00-16.00), YM 
 
26.5.2015 loppuraportin luovutus 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08 

 
 
Muistion jakelu:  
-ELITE-työryhmän jäsenet, varajäsenet sekä pysyvät asiantuntijat 
-Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja 
toimintaohjelman 2006–2016 toteutusta ja seurantaa edistävän työryhmä (pj. ja sihteeri) 
 


