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ASIA: WWF:n lausunto Merien tutkimuksen kansallisesta strategiastaYM8/400/2011 
 
WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 
 

Koordinaatioryhmän raportti on kokonaisuudessaan hyvä ja tärkeä. Kuten kaikkien 

strategioiden suhteen WWF toivoo tässäkin kattavaa implementointia ja kirjaukset 

strategian toimeenpanosuunnitelman laatimisesta ja etenemisen seurannasta ovat hyviä. 

  

Kansallisen merentutkimuksen koordinaatioryhmän raportin liitteenä olleessa ’Meritieteiden 

sidosryhmäkartoituksen loppuraportissa’ nousi esiin tärkeitä kehittämisideoita. Myös WWF 

Suomea kuultiin tässä yhteydessä ja mittavamman panoksemme strategian kehittämiseen 

katsomme antaneemme siinä.  

 

Loppuraportin mukaan vastauksista nousi esiin muun muassa viestinnän tehostaminen 

tutkimustulosten esittämiseksi kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Tämä edesauttaa 

yhteiskunnan suunnittelun ja päätöksenteon laadun parantamisessa; joka oli myös yksi 

erikseen listatuista sidosryhmien huolista ja kehittämisideoista.  

Sidosryhmät olivat myös voimakkaasti rajallisten resurssien mahdollisimman tehokkaan 

hyödyntämisen kannalla ja yhteistyötä koulutus- ja tutkimusyksiköiden, julkishallinnon, 

järjestöjen ja yritysten välillä sekä kotimaassa että kansainvälisesti ehdotettiin lisättävän ja 

tiivistettävän. 

 
 



 

Koordinaatioryhmän raportissa tunnistetuissa merien tutkimuksen ’keskeisissä 
tavoitteista’ tai ’toimenpide-ehdotuksista’ ei kuitenkaan näitä yllämainittuja teemoja 
ollut jäljitettävissä. 
 
Raportin valmistelleen koordinaatioryhmän johtopäätöksissä ehdotettiin merien 

tutkimukseen perustuvan arvoverkkopohjaisen palvelukehityksen vauhdittamista 

tutkimustoimijoiden, hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Tästä listasta puuttuivat 

järjestöt. Järjestöjen työhön ja rooliin viittaaminen puuttui kautta linjan koordinaatioryhmän 

kirjauksista, jota voidaan pitää epäkohtana.  

Useat järjestöt pyrkivät perustamaan viestinsä tutkimustiedon soveltamiseen. Järjestöt 

ovatkin ainutlaatuisen tärkeitä tutkimustiedon välittäjiä päätöksentekoelimille sekä 

kansalaisille. Ne ovat myös osin tutkimustiedon loppukäyttäjiä (mm. oman toiminnan 

kohdentaminen), ja osassa tapauksista myös tutkimustiedon tuottajia. Esimerkkinä 

tutkimustiedon tuottamisesta voidaan mainita esimerkiksi WWF Suomen järjestämät 

merikotkien pesä- ja satelliittiseurannat sekä merihylkeiden lentolaskennat. 

Järjestöillä on myös rooli esimerkiksi valtion budjettirahoitusta asiantuntemuksellaan 

ohjaavana tahona ja tiiviimpi yhteistyö tutkimuksen kanssa mahdollistaa tutkimusta oikean 

tyyppisesti tukevien viestien esiintuonnin niin keskusteluissa kuin julkisissa viesteissä. Nyt 

strategiassa tämän tyyppisen yhteistyön parantamista ei nostettu esiin.  

Järjestöissä on myös monialaista osaamista niin meribiologian kuin –ekologian alalla ja 

järjestöjä myös pyydetään arvioimaan olemassa olevien suojeluhankkeiden tuloksia ja 

edistymistä. Sidosryhmätapaamisten entistä parempi järjestäminen, ja uusimmista 

tutkimustuloksista viestiminen kohdennetusti järjestökenttään olisi toivottavaa. Yhteistyön 

parantaminen elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa on koordinaatioryhmän ehdotuksissa 

otettu kehityksen kohteeksi (esim. ”Merien tutkimukseen perustuvan arvoverkkopohjaisen 

palvelukehityksen vauhdittaminen tutkimustoimijoiden, hallinnon ja elinkeinoelämän 

yhteistyönä”). 

 



 

WWF on tyytyväinen että merialueiden suunnittelu oli vahvasti mukana visioissa ja 

vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointi- ja kartoitustyö nähdään tärkeänä tätä 

ohjaavana työkaluna.  

On kiitettävää että raportissa mainitaan myös kansalaisten ympäristöhavainnointi 

interaktiivisen seurannan ja tiedotuksen keinona. Tällä voi olla voimakas ympäristö-

kasvatuksellinen rooli ja tämä on yhdenmukainen järjestöjen tavoitteiden kanssa.  

 

Muutamat tekstikohdat kuten: Merillä todetaan olevan ”luonnonvara- ja käyttöarvojen 

lisäksi myös suojeluarvoa”, ja tutkimuksen rooli ”Arktisten alueiden Syvänmeren 

luonnonvarojen hyötykäytön” edistämisessä eivät mielestämme olleet Kansallisen 

merentutkimuksen strategian oletetun hengen mukaisia vaan kuulostavat enemmänkin 

teollisuuden kirjauksilta. 
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