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ITÄMEREN MERELLISEN YMPÄRISTÖN SUOJELUKOMISSION MINISTERIKOKOUS 20.10.2021; VALTUUSKUNNAN ASETTAMINEN
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Min iste r i ko ko u kse n s i sä ltö

Itämeren suojelukomission (HELCOM) ministerikokous pidetään 20.10.2021 Lyypekissä, Saksassa. Kokouksen puheenjohtajana toimii tohtori Lilian Busse Saksan ympäristövirastosta.
Kokouksen on tarkoitus hyväksyä päivitetty Itämeren toimintaohjelma Baltic Sea Action Plan
(BSAP). HELCOM on valmistellut päivitetyn toimintaohjelman, joka ulottuu vuoteen 2030.
Tavoitteena on Itämeren ympäristön hyvän tilan saavuttaminen ja meren käytön kestävyyden
varmistaminen. Saksan kutsun mukaan kokous tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskustella
kiireellisimpien toimenpiteiden täytäntöönpanosta.
Ministerikokouksen ohella ministerit on kutsuttu kansainvälisen WWF:n ja Coalition Clean
Balticin järjestämään sidosryhmäseminaariin ministerikokouksen jälkeen.
HELCOM järjestää ministerikokouksia muutaman vuoden välein. Edellinen ministerikokous
Brysselissä vuonna 2018 käynnisti BSAP:n päivittämisen. Saksa on HELCOMin puheenjohtaja
heinäkuusta 2020 kesäkuuhun 2022.
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S u o me n v a ltu u s ku n ta ko ko u ksee n

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto asettaisi ministerikokoukseen valtuuskunnan, jonka puheenjohtajaksi nimettäisiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja varapuheenjohtajaksi ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniksi nimettäisiin kehitysministeri Alfons Röblom Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen ympäristöministeriöstä, ympäristöneuvos Jan Ekebom ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija
Sonja Pyykkönen ympäristöministeriöstä, erityisavustaja Antti Heikkinen ympäristöministeriöstä, Itämerisuurlähettiläs Helena Tuuri ulkoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, erityisasiantuntija Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenne- ja viestintävirastosta, johtava asiantuntija Sari Luostarinen Luonnonvarakeskuksesta sekä vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta.
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T o imiv a lta

Valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 7 kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja
ratkaisee valtuuskunnan asettamisen kansainvälistä kokousta varten, kun asia koskee useampaa
kuin yhtä ministeriötä eikä asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi. Kokouksen merkit-

tävyys ja odotettavat lopputulokset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että valtuuskunnan asettaminen edellyttäisi tasavallan presidentin päätöstä. Edellä esitetyn johdosta esitetään, että valtioneuvosto asettaa Suomen valtuuskunnan Itämeren suojelukomission (HELCOM) ministerikokoukseen.
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