
ENNALLISTAMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 8/2014 (YM016:06/2007) 

Kokousaika:  Keskiviikko 3.12.2014 klo 9.00 – 16.00 

 
Kokouspaikka:  MMM, Helsinki 

 
Osallistujat:   

Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto (pj.) 
Jussi Päivinen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht.) 
Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö,  
Aulikki Alanen, ympäristöministeriö 
Arto Kammonen, Metsähallitus, metsätalous 
Harri Karjalainen, Metsähallitus, luontopalvelut 
Kari T. Korhonen, Metsäntutkimuslaitos 
Inka Musta, Metsäteollisuus ry 
Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus 
Tomi Hakkari, Keski-Suomen ELY-keskus 
Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, luontoympäristökeskus 
Saara Lilja-Rothsten, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO 
Atte Moilanen, Helsingin yliopisto 
 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö (pj. metsä-ELITE) 
Jari Ilmonen, Metsähallitus, luontopalvelut, (vastuuhenkilö sisävesi- ja 
kosteikkoelinympäristöt) 
Kaisa Junninen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht. metsä-ELITE), Etänä 
Katja Raatikainen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht. kulttuuri-ELITE), Etänä 
Tuomas Haapalehto, Metsähallitus, luontopalvelut (siht. suo-ELITE) 
Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO (siht. suo-ELITE) 
 

 
ASIALISTA 

 
   

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00.  
 
Päätös:  
i) Kokouksessa pidetään tauko soidensuojeluohjelman keskustelutilaisuuden johdosta klo 
9.45 - 12.30. Tauolla käydään yleistä vapaamuotoista keskustelua ELITE-työhön liittyen ja 
keskustelusta laaditaan taustadokumentti muistion liitteeksi. 
 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista on toimitettu sähköpostilla 27.11.2014. 
 
Päätös:  
i) Edellisen kokouksen muistioon liittyvät asiat käsitellään kohdassa 7. 
ii) ”Meneillään olevien ennallistamiseen liittyvien toimenpideohjelmien, strategioiden ym. 
huomioiminen priorisoinnissa” käsitellään kohdassa 3. 



iii) ”ELITE-mallin käytettävyys osana priorisointia” –asiaa käsitellään tauolla ja kohdassa 3.  
iv) Hyväksytään kokouksen asialista em. muutoksin täydennettynä. 

 
 

3. Elinympäristöjen tilan edistämisen priorisointi  
 

Puheenjohtaja piti tilannekatsauksen priorisointityön edistymiseen (liite 1). Tähän liittyen 
jaettiin ryhmälle tiedoksi Metsä -ELITEssä asiasta käytyä keskustelua (ELIMET -liite 
ELITE- ja Meteli- mallien vertailusta). Todettiin, että ELITE -malli tuottaa vain osan 
tarvittavasta priorisointitiedosta. Nostettiin myös esille, että malliin syötettäviä arvoja 
voidaan myöhemmin kehittää, jäljittää ja parantaa. Tämäntyyppinen työ perustuu aina 
arvioihin eikä sille voida mitään. Nostettiin esiin, että kustannuksien arvioinnissa on vielä 
haasteita ja että muutkin epävarmuudet tulee tuoda esille loppuraportissa.  
 
Klo 9:45-12.30. pidettiin tauko sovitusti. Liitteenä 2 on keskustelujen pääkohdat, jotka 
esiteltiin myös ELITE -työryhmälle.  
 
Lajien ja luontotyyppien painokertoimiin liittyvä alatyöryhmä on käynyt sähköpostitse 
lähetekeskustelua aiheeseen liittyen. Alatyöryhmä pitää painokertoimiin liittyvän palaverin 
15.12. 
 
Käytiin läpi sihteerin valmistelemaa ”Elinympäristöjako, elinympäristöjen tilaa edistävät 
toimenpiteet ja ekosysteemipalvelut” taulukkoa. Taulukkoa on jo käyty läpi mm. 
metsäryhmän kokouksessa. Keskusteltiin siitä, miten taulukko voisi palvella toimenpiteiden 
välistä synergiatarkastelua. Keskusteltiin myös vesienhoitosuunnitelman toimenpiteiden 
listaamisesta taulukkoon. 
 
Keskusteltiin, miten nykyisin käytössä olevat elinympäristöjen tilaa edistävät toimenpiteet 
(esim. METSO-ohjelman toimenpiteet) sekä tilaa edelleen heikentävät tekijät (esim. 
energiapuun korjuu) otetaan huomioon priorisoinnissa. Todettiin, että priorisointia varten 
tehtävässä asiantuntija-arvioinnissa hyödynnetään kaikkea käytettävissä olevaa aineistoa. 
 
Päätös:  
i) Sisävesien osalta Jari Ilmonen vie vesienhoidon suunnittelukaudelle 2015-2021 
suunnitellut toimenpiteet”Elinympäristöjako, elinympäristöjen tilaa edistävät toimenpiteet ja 
ekosysteemipalvelut” –taulukkoon. Liitteenä on Jari Ilmosen luonnos ” Sisä- ja 
rannikkovesiä koskevat prosessit jotka tukevat ELITE –työtyhmän työtä”, johon on tausta-
aineistoa osoitteessa: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas 

 
ii) Sihteeri lähettää em. taulukon täydennettäväksi synergian osalta ensimmäiseksi Jari 
Ilmoselle, joka katsoo vesien osalta synergiahyödyt kaikkien elinympäristöjen kannalta. 
Synergiahyödyt vesien osalta arvioidaan asteikolla 0-5 (0 = ei hyötyjä, 5 = merkittävä 
hyöty) sekä synergiat muiden elinympäristöjen osalta asteikolla 0-2 (0 = ei hyötyjä, 2 = 
merkittävä hyöty). Alatyöryhmät täyttävät tiedot taulukkoon sihteerin ohjeistuksen 
mukaisesti.  
 
iii) Nykyisin käytössä olevat elinympäristöjen tilaa edistävät toimenpiteet sekä tilaa edelleen 
heikentävät tekijät otetaan huomioon toimenpidepalettia valittaessa.  
 



4. Loppuraportti 
 
Keskusteltiin EU-konsulttien raportin (s. 93) sosiaalisten kriteerien huomioimisesta ELITE 
–työssä: 
 
5. Social criteria 
• Stakeholder acceptance and public support (social feasibility) 
• Proximity to human settlement 
• Land ownership & property rights 
• Cultural criteria (also partly covered by cultural ecosystem services, see above) 
• Species appreciation (also partly covered by cultural ecosystem services, see above) 
• Cultural and natural heritage value (also partly covered by cultural ecosystem 

services) 
 
Keskusteltiin loppuraportin kirjoitusvastuista.  
 
Päätös:  
i) Otetaan toimenpidepaletin valinnassa huomioon EU-konsulttien raportin sosiaaliset 
kriteerit mahdollisuuksien mukaan. 
 
ii) Pääasiallinen kirjoitus- ja aineistonkeruuvastuu jo meneillään olevien ennallistamiseen  
liittyvien toimenpideohjelmien, strategioiden, lakimuutosten, sertifiointikriteerimuutosten 
ym. osalta on Inka Mustalla. 
 
iii) Pääasiallinen kirjoitus- ja aineistonkeruuvastuu elinympäristöjen tilan edelleen 
heikentymisen dokumentoinniksi on Saija Kuuselalla. 
 
iv) Suojelualueiden osalta kahden edellisen kohdan aineistojen keruusta vastaa sihteeri Jussi 
Päivinen.  
 
v) Katja-Matveinen-Huju kirjoittaa loppuraportin kohtaa "lähtökohtana kansainväliset 
sopimukset ja Suomen kansalliset tavoitteet" 
 
 

5. Seminaari 
 
Keskusteltiin siitä, kannattaako 24.3.2015 oleva seminaari pitää puolipäiväisenä vai 
kokopäiväisenä. Lisäksi esiin nousi kysymys kommenttipuheenvuorojen mielekkyydestä 
ELITE -työn monimutkaisen luonteen vuoksi. Kai Kaatra lupasi harkita tilaisuuden 
puheenjohtajuutta. 
 
Päätös:  
i) Seminaarin yhteydessä on Suoverkosto Life –hankkeen tulosten esittely.  
ii) Seminaari pidetään yhteistyössä ympäristötiedon foorumin kanssa (YTF). 
iii) Kokouspaikaksi pyritään saamaan Säätytaloa. 
iv) Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat ohjelmaa, kysyvät puhujia ja kommentoiduttavat 
ohjelmaa ELITE -työryhmällä sähköpostitse.  
 
 

6. Tiedoksi 



 
i) Puheenjohtaja ja sihteeri ovat edelleen pitäneet työkokouksia ja avustaneet kaikkia 
alatyöryhmiä ELITE -menetelmän käytössä. 
ii) Puheenjohtaja on 18.11.2014 esitellyt ELITE -menetelmää METSO -tutkijaseminaarissa 
iii) Sihteeri on 19.11.2014 esitellyt ELITE -menetelmää Brysselissä GIIR työryhmän 
kokouksessa. 
iii) Sihteeri on 26.11.2014 esitellyt ELITE -menetelmää Roomassa luonnonsuojelujohtajien 
kokouksessa. 
 
Päätös:  
i) Merkitään tiedoksi. 
 
 

7.  Muut asiat 
 
Päätös: 
i) Edellisen kokouksen muistion (12.11.2014) kohtaan 3i sovittiin korjattavaksi seuraava 
lause seuraavanlaiseksi: ”ELITE-excelit ja toimenpide -priorisointi pyritään toimittamaan 
puheenjohtajalle ja sihteerille alatyöryhmien toimesta hyvissä ajoin ennen tammikuun 
kokousta, jossa käsitellään priorisaation kokonaisuutta.”. Sihteeri tekee muistioon em. 
korjauksen, jonka jälkeen se katsotaan hyväksytyksi. 
  
 
ii) Edellisessä kokouksessa käsiteltyyn asiaan ( ks. muistio 12.11.2014, kohta 4i) liittyen 
päätettiin, että merien ja sisävesien osalta Jan Ekebom ja Jari Ilmonen pyytävät teksteihin 
kommentteja edustamiensa työryhmien lisäksi myös hallinnossa vesien- ja merenhoidon 
suunnittelussa työskenteleviltä henkilöiltä.” 
 
 

8. Seuraavat kokoukset 
 
13.1. 2015 kokopäivä (9.00-16.00), YM 
 
3.2. 2015 kokopäivä (9.00-16.00), MMM 
 
10.3. 2015 kokopäivä (9.00-16.00), YM 
 
Huhti- ja toukokuuhun tultaneen sijoittamaan 2-4 loppuraportin kirjoittamiskokousta Doodle 
kyselyn perusteella. 
 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00.  

 
 
Liitteet: 
1. Kotiahon esitelmä 
2. Taukokeskustelut 
3. Sisä- ja rannikkovesiä koskevat prosessit jotka tukevat ELITE –työtyhmän työtä 



4. a) ELIMET-excel 
b) ELIMET-perustelumuistio 

 
 
 
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) 
 


