
ELITE-TYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2014 (YM016:06/2007)

Kokousaika: Tiistai 4.3.2014 klo 12.30 – 16.00

Kokoushuone: Metsähallitus, Istuntosali (7krs),
Vernissakatu, Tikkurila

Osallistujat: Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto (pj.)
Jussi Päivinen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht.)
Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö
Aulikki Alanen, ympäristöministeriö
Juhani Karjalainen
Harri Karjalainen, Metsähallitus, luontopalvelut
Anu Islander, Metsäteollisuus ry
Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus
Tomi Hakkari, Keski-Suomen ELY-keskus
Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto
Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto
Harri Tukia, Suomen ympäristökeskus, luontoympäristökeskus
Saara Lilja-Rothsten, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO
Atte Moilanen, Helsingin yliopisto
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö (pj. metsäelinymp.)
Taina Veltheim, maa- ja metsätalousministeriö (pj. suoelinympäristöt)

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja työryhmän jäsenten lyhyt esittäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja työryhmän jäsenet esittäytyivät.

2. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

Puheenjohtaja muistutti, että kaikki sähköpostit tulee laittaa sekä puheenjohtajalle että
sihteerille.

Päätettiin kutsua kokouksiin tarvittaessa talousasiantuntija, mahdollisesti jo huhtikuun
kokoukseen.

3. Työryhmän toimeksianto, tavoitteet, aikataulu

Puheenjohtaja esitteli toimeksiannon, tavoitteen ja aikataulun, ja sihteeri esitteli EU-
komission konsultin laatiman ohjeen ennallistamisen priorisoinniksi 4-tasomallia käyttäen.
Näiden pohjalta käytiin pitkä ja hedelmällinen keskustelu.

Todettiin, että työryhmän selvitystyötä EU:n BD -strategian tavoitteen 2 toimeenpanosta
Suomessa ohjaa Suomen BD -strategian linjaukset, joka ovat sisällöltään pääsääntöisesti
yhteneväiset EU:n BD strategian ja CBD Aichi -linjausten kanssa. Työryhmän
toimeksiannon mukaisesti, työryhmä ottaa selvitystyössään huomioon kansallisen BD -
strategian ja toimintaohjelman linjaukset. Keskusteltiin huomioinnin laajuudesta ja



hyväksyttiin sihteerin tarjous laatia liitetaulukko, jossa työryhmän toimintaa peilataan
strategioiden ja sopimusten linjauksiin.

Päätettiin, että työssä huomioidaan monimuotoisuuden lisäksi ekosysteemipalvelut,
monimuotoisen luonnon hiilen sidonta ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen sekä siihen
sopeutuminen. Lisäksi tarkastellaan taloudellisia vaikutuksia ja huomioidaan se, että
kustannukset ja hyödyt voivat kohdentua eri tavalla eri ihmisryhmille.

Keskusteltiin 4-tasomallin käyttökelpoisuudesta priorisointityössä. Päätettiin, että
alatyöryhmien työ tulee ohjeistaa huolella painottaen sitä, että 4-tasomallissa huomioidaan
toimenpiteiden vaikutukset monimuotoisuuden lisäksi ainakin hiilen sidontaan ja
ilmastonmuutoksen torjuntaan. 4-tasomallin eduksi todettiin eri tavoitteiden välillä
esiintyvien ristiriitojen ja win-win tilanteiden läpinäkyväksi tekeminen. Päätettiin, että
alatyöryhmien tehtävä ei ole pohtia 15 prosentin pinta-alaosuustavoitteen saavuttamista,
vaan tämän tavoitteen saavuttamista pohtii ELITE - työryhmä. Alatyöryhmien tulee tehdä
tarvearvio kunkin elinympäristötyypin pinta-alasta, jonka tilan edistäminen on ekologisista
lähtökohdista tarpeellista. Puheenjohtaja ja sihteeri pitävät alatyöryhmien puheenjohtajien ja
sihteerien kanssa ohjeistuspalaverin ennen alatyöryhmien työn aloitusta, ja esittelevät mallin
ELITE -työryhmän huhtikuun kokouksessa.

11.3.2014 / täydennys muistion kohtaan 3 koskien 4-tasomallin käyttöä

Kokouksessa keskusteltiin 4-tasomalliin sisällytettävistä muuttujista ja todettiin, että
jatkuvien muuttujien informaatio on syytä pyrkiä säilyttämään ja, että malliin tulee rakentaa
useampia sarakkeita tai useampi malli, joilla voidaan huomioida toimenpiteiden vaikutuksia
useampiin eri muuttujiin (monimuotoisuuteen, hiilen sidontaan ja muihin
ekosysteemipalveluihin sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen).

Alatyöryhmiä ohjeistetaan mm. niin, että
i) ekologinen jaottelu on ekosysteemien jaottelun perustana,
ii) työ alkaa kutakin ekosysteemiä koskevien olemassa olevien ennallistamis- ja
hoitotoimenpiteiden listaamisella ja uusien innovatiivisten keinojen pohdinnalla muistaen
sekä aktiiviset että passiiviset keinot ja
iii) työssä pohditaan kunkin ennallistamis- ja hoitotoimenpiteen vaikutusta sekä
monimuotoisuuteen, hiilen sidontaan ja muihin ekosysteemipalveluihin että
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

4. Työryhmän nimi ja järjestäytyminen

i) Työryhmän nimenä käytetään: Elinympäristöjen tilan edistämisen työryhmä (ELITE -
työryhmä)

ii) Päätettiin että sihteeri toimii puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä. Tällöin
sihteeri valitaan kokouksessa.

iii) Päätettiin, että alatyöryhmät täydentävät itse itseään ja YM laatii nimeämiskirjeen.
YM:n asettama pienvesien ennallistamistyöryhmä huomioi työssään ELITE -työryhmän
tarpeet. Jari Ilmonen (MH LP) vastaa pienvesien ennallistamistyöryhmän ja ELITE -
työryhmän yhteistyöstä ja kutsutaan pysyväksi ELITEn asiantuntijaksi. Sihteeri totesi, että



meret ja sisävedet tulee käsiteltyä osana meristrategia- ja vesipuitedirektiiviä ja keskusteltiin
mihin alatyöryhmään kosteikot kuuluvat. Puheenjohtaja ja sihteeri selvittävät asian
seuraavaan kokoukseen mennessä.

iv) Päätettiin, että asettamiskirjeen linjaus ”Kukin virasto tai taustayhteisö vastaa omien
edustajiensa matkakustannuksista ja muista menoista. ELY-keskus voi hakea
matkakustannuksia korvattavaksi jälkikäteen TEM:n kirjeen dnro TEM
432/00.03.05.02/2010 mukaisesti. Muut tarpeelliset toimintamenoja koskevat kustannukset
maksetaan momentilta 350101023" tulee sisällyttää myös alatyöryhmien edustajien
nimeämiskirjeeseen.

v) Päätettiin nimetä alatyöryhmien puheenjohtajat ELITE -työryhmän pysyviksi
asiantuntijoiksi.

vi) Päätettiin, että tunturiluontotyypit ja muut alpiinisella alueella esiintyvät luontotyypit
tulee sisällyttää osaksi kaikkien alatyöryhmien työtä.

vii) Edellisen kokouksen pöytäkirja käsitellään ja hyväksytään aina seuraavassa
kokouksessa.

viii) Päätettiin, että tarvittaessa työryhmä pitää sähköpostikokouksia.

5. Asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuuleminen työryhmän työssä

Jäi käsittelemättä ja käsitellään sähköpostikokouksessa.

6. ELITE -työryhmän viestintäsuunnitelma

Jäi käsittelemättä ja käsitellään sähköpostikokouksessa.

7. ELITE -työryhmän esiselvitys sekä esitys ennallistamisen
priorisointisuunnitelmaksi ja arvio sen kokonaiskustannuksista

Jäi käsittelemättä ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

8. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön
kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006–2016 toteutusta ja
seurantaa edistävän työryhmän tiedottaminen

Jäi käsittelemättä ja käsitellään sähköpostikokouksessa.

9. Asiantuntijakuuleminen 1. Professori Atte Moilanen: Elinympäristöjen
tilan edistämiskeinojen priorisoinnin tieteelliset perusteet ja työkalut sekä
niiden relevanssi ELITE -työryhmän priorisointityössä

Kuultiin, keskusteltiin ja laaja-alaisesti hyvänä pidettiin. Päätettiin, että ELITE -työryhmä
tekee elinympäristöjen välisen priorisoinnin ja alatyöryhmille annetaan vastuuta
elinympäristöjen sisäisestä priorisoinnista.



10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Seuraavat kokoukset

7.4 klo 9:45-16.00. YM (Aulikki Alanen varmistaa paikan)
4.6 klo 9:45-16.00. MTK (Lea Jylhä varmistaa paikan)
27.8 klo 9:45-16.00. MMM (Katja Matveinen-Huju varmistaa paikan)
9.10 klo 9:45-16.00. YM
3.12 klo 9:45-16.00. MMM

Tarvittaessa pidetään lisäkokouksia loppuvuodesta.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:02.

Muistion ovat valmistelleet työryhmän puheenjohtaja Janne Kotiaho ja sihteeri Jussi
Päivinen 5.3.2014. Muistio on päivitetty ELITE -työryhmän kommenttien pohjalta
27.3.2014.

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 työryhmän puheenjohtaja ja
sihteeri


