
ELITE -TYÖRYHMÄN KOKOUS 14/2015 (YM016:06/2007) 

Kokousaika:  Keskiviikko 20.5.2015 klo 9.00 – 15.15 

 
Kokouspaikka:  YM; Aleksanterinkatu 7; kokoustila Lohi 

 
Osallistujat:   

Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto (pj.) 
Jussi Päivinen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht.) 
Aulikki Alanen, ympäristöministeriö 
Arto Kammonen, Metsähallitus, metsätalous 
Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus 
Inka Musta, Metsäteollisuus ry 
Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus 
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) 
Jari Ilmonen, Metsähallitus, luontopalvelut, (vastuuhenkilö sisävesi- ja 
kosteikkoelinympäristöt) 
Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö (pj. kulttuuri-ELITE) 
Tuomas Haapalehto, Metsähallitus, luontopalvelut (siht. suo-ELITE) 
 

 
ASIALISTA 

 
   

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 
i) Asialista toimitettu sähköpostilla 19.5.2015 
ii)  Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Päätös:  
i) Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
ii)  Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio Saija Kuuselan kommenteilla 

varustettuna. 
 

3. Priorisointilaskennan lopulliset tulokset  
 

Puheenjohtaja esitteli uusimmat tulokset priorisointilaskelmasta. Metsien osalta taulukosta 
oli löytynyt kaavavirhe. Virhe oli nyt korjattu ja sen seurauksena tuoreiden ja kuivien 
kangasmetsien menetelmäpalettien keskimääräiset hehtaarikustannukset laskivat 
merkittävästi. Kokouksessa vallitsi yhtenäinen näkemys siitä, että tämä ei aiheuta muutoksia 
elinympäristöjen välisiin painotuksiin työryhmän 15% ja 1% sopeutetuissa skenaarioissa. 
 



Puheenjohtaja oli esitteli kokouksessa uudet sopeutetut 3,5%, 5% sekä 7,5 skenaariot jo 
aiemmin sovittujen 15% ja 1% skenaarioiden lisäksi. Esitetyt skenaariot saivat positiivisen 
vastaanoton. Korostettiin, että loppuraportissa uudet skenaariot tulee kuvata huolellisesti. 
 
 
Päätös:  
i) Työryhmän muokkaamista skenaarioista käytetään nimitystä ”sopeutettu valinta” 
ii)  Esitetyt priorisoinnit (ks. Liite) viedään loppuraporttiin. 
iii)  Rannikko- / sisävedet sekä urbaanit elinympäristöt viedään taulukkoihin peltojen 

tapaan tyhjinä riveinä. 
 

4. Loppuraportin käsittely 
 
Käytiin läpi loppuraporttia niiden lukujen osalta, jotka oli kertaalleen läpikirjoitettu. 
Raporttia muokattiin esitettyjen kommenttien perusteella sekä tehtiin muutoksia lukujen 
numerointiin ja järjestykseen. Raporttiin jätettiin näkyviin muutoksia edellyttävät kohdat. 
Keskusteltiin siitä, miten alatyöryhmien suositukset tullaan raporttiin laittamaan. Päädyttiin, 
että raportin luettavuuden kannalta olisi hyvä asia, jos raportti jaetaan kahteen osaan siten, 
että ensimmäinen osa pidetään erittäin tiiviinä keskittyen yleisiin asioihin. Toiseen osaan 
tullaan viemään esimerkiksi alatyöryhmien tekstit. 
 
Päätös:  
i) Toimituskunta laatii suosituksista yhteenvedon käsiteltäväksi seuraavassa 

kokouksessa.  
ii)  Jatketaan loppuraportin työstöä seuraavan aikataulun mukaisesti: 

26.5. Loppuraportin seuraava käsittely 
4.6. Loppuraportin viimeinen käsittely, hyväksyntä ja allekirjoitukset / eriävät 

mielipiteet 
8.6. klo 12 mennessä mahdolliset täydentävät lausunnot ja eriävät mielipiteet on 

lähetettävä puheenjohtajalle 
9.6. puheenjohtaja luovuttaa loppuraportin Suomen luonnon monimuotoisuuden 

suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006–2016 
toteutusta ja seurantaa edistävän työryhmän puheenjohtajalle Timo Tanniselle. 

 
5.  Muut asiat 

 
Päätös: 
Päätettiin, että työryhmän työn tuloksista tiedotetaan 9.6. Puheenjohtaja ja Saija Kuusela 
edistävät asiaa.  
 

6. Seuraavat kokoukset 
 
26.5. Loppuraportin viimeinen käsittely 9.00-16.00 (Metsäteollisuus ry, Snellmanin katu 13) 
ja illallinen 18.00 ravintola ELITE 
4.6. Viimeinen kokous (YM) 
9.6. Pj. luovuttaa raportin Timo Tanniselle 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.  
 
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) 
  


