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  Asia  
 Ärende  

   Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkosto 

Asettaminen 
 

Ympäristöministeriö on tänään asettanut luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
voimavarat -asiantuntijaverkoston 

 
Toimikausi 
 
 20.11.2013 - 30.6.2015 
  
Tausta 
 

Valtioneuvosto teki 20.12.2012 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun 
ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012 - 2020. Periaatepäätös sisältää pitkän aikavälin linja-
ukset Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Strategian tavoittee-
na on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä ja va-
kiinnuttaa luonnon tilan suotuisa kehitys pitkällä aikavälillä. Strategialla pyritään myös varautu-
maan Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin sekä vahvistamaan Suo-
men vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti. Valtioneu-
voston periaatepäätöksen edellyttämällä tavalla ympäristöministeriö on yhteistyössä asianomais-
ten ministeriöiden kanssa valmistellut strategian toteutusta tukevan Suomen luonnon monimuo-
toisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman vuosiksi 2013 - 2020.  
 
Strategian tavoite 20 kuuluu: ”Suomi tarkastelee mahdollisuuksiaan lisätä taloudellisia, henkisiä ja 
teknisiä voimavaroja yleissopimuksen 10. osapuolikokouksen strategisen suunnitelman 2011-2020 
tehokkaaseen toteuttamiseen CBD:n 11 osapuolikokouksen päätöksen mukaisesti. Voimavaroja py-
ritään löytämään kaikista soveltuvista lähteistä hyväksytyn mobilisointistrategian toteuttamiseksi 
vahvistetun prosessin mukaisesti. Kansallisesti toteutus riippuu myös valtiontalouden kehyspäätök-
sen puitteissa käytettävissä olevista resursseista. Työtä ohjaavat voimavarojen tarvearviot, jotka 
ovat CBD:n osapuolilla kehitettävänä ja raportoitavana.”  

 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tu-
et suunnataan uudelleen. Ympäristön kannalta haitalliset tuet on nyt valtiovarainministeriön joh-
dolla kartoitettu Suomessa ensimmäistä kertaa. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen. 
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Haitallisten tukien uudelleen suuntaamisella olisi merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuden 
suojelulle ja kestävälle käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Tavoitteet ja tehtävät 
 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkoston tavoit-
teena on edistää luonnon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) 10. ja 11. 
osapuolikokousten edellyttämän kansallisen voimavarasuunnitelman valmistelua ja siihen liittyvää 
kansallista raportointia CBD:n sihteeristölle. Lisäksi verkosto edistää haitallisten tukien kartoituk-
seen ja uudelleen suuntaamiseen liittyvää työtä erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön näkökulmasta.  

 
Verkoston tulee seurata alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä, mm. OECD:ssä ja EU:n biologis-
ta monimuotoisuutta koskevan tiedonannon ja sen toimintasuunnitelman sekä näihin liittyvien 
neuvoston päätelmien toteutusta. 
 
Asiantuntijaverkoston tehtävät ovat: 
 
1) avustaa ja osallistua CBD:lle 28.2.2014 mennessä laadittavan kansallisen resurssimobilisaatio-

raportin kokoamiseen;  
2) selvittää ja tehdä ehdotuksia siitä,  miten CBD:n 10. ja 11. osapuolikokousten luonnon moni-

muotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavaroja koskevat päätökset toteutetaan Suo-
messa; 

3) osallistua haitallisten tukien kansallisen työn edistämiseen ja tulosten saavuttamiseen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta; 

4) edistää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä voimavaroihin liittyvissä asioissa; 
 

Verkosto raportoi Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen 
strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta ja seurantaa ohjaavalle työryhmälle työnsä 
edistymisestä.  
 
 

 
Kokoonpano ja organisointi 
 

Verkoston kokoonpano on seuraava: 
 
Puheenjohtaja Finanssineuvos Outi Honkatukia  
   Valtiovarainministeriö 
  (varajäsen Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen) 

 
Jäsenet  Neuvonantaja Matti Nummelin  
  Ulkoasiainministeriö  

(varajäsen tarkastaja Marjaana Kokkonen) 
 
  Suunnittelija Sami Heikkilä  
  Puolustusministeriö 
   
  Ympäristöylitarkastaja Johanna Niemivuo-Lahti 
  Maa- ja metsätalousministeriö 
  (varajäsen neuvotteleva virkamies Ville Schildt)  
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Suunnittelija Satu Majamaa 
  Liikenne- ja viestintäministeriö 
 
  Neuvotteleva virkamies Pekka Tervo 
  Työ- ja elinkeinoministeriö 

(varajäsen kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen)  
 
   Neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
(varajäsen neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen)  
 
Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen 
Ympäristöministeriö 
(varajäsen ylitarkastaja Esa Pynnönen)  
 
Ympäristösihteeri Inga-Britta Magga  
Saamelaiskäräjät 
(varajäsen Saamelaiskäräjien vpj. Heikki Paltto) 

 
  Ylitarkastaja Katileena Buckbee-Lohtander 

Suomen ympäristökeskus 
   (varajäsen luontokeskuksen johtaja Petri Ahlroth)  
 

Erikoissuunnittelija Arja Halinen 
  Metsähallitus 

(varajäsen erikoissuunnittelija Mikael Nordström) 
 
Metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä 

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
(varajäsen asiantuntija Tuuli Mäkelä) 

 
  Päälakimies Risto Airikkala 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. 

(varajäsen ympäristöjohtaja Liisa Pietola)  
  
  Erityisasiantuntija Jari Vaine 
  Suomen Kuntaliitto 
 
  Hankekoordinaattori FM Titta Lassila 
  Suomen luonnonsuojeluliitto ry. 

(varajäsen johtava asiantuntija Ilpo Kuronen) 
  
 

Sihteerit   Lauri Taro, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö  
Marina von Weissenberg, neuvotteleva virkamies, ympäristöministe-
riö 

 
Pysyvä asiantuntija Merja Saarnilehto, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö 
   
Verkosto voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita työnsä aikana.  
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Kustannukset ja rahoitus 
 

Verkosto tekee työnsä virkatyönä. Mahdolliset muut menot suoritetaan ympäristöministeriön 
Luontoympäristöosaston toimintamenojen momentilta 350101023 (Komiteat, toimikunnat, työ-
ryhmät).  

   
    
 
 
  
 Kansliapäällikkö   Hannele Pokka 
 
 
 
 
  
 Ylijohtaja    Timo Tanninen 
 
 
 
 
Jakelu Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit 
 
 
Tiedoksi  Ulkoasiainministeriö 

Sisäasianministeriö 
Puolustusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Opetusministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriön osastot ja yksiköt 
Saamelaiskäräjät 
Suomen ympäristökeskus 
Metsähallitus 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. 
Suomen Kuntaliitto 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry. 

 
 


