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Ekologinen kompensaatio -työryhmä, Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus 

Kokousmuistio 17 

 

Aika: torstai 30.9.2021, klo 12.30–15.30 

Paikka:  TEAMS -kokous 

Osallistujat:  

Mikko Kuusinen, pj  Ympäristöministeriö  

Jäsenet 
Anna-Rosa Asikainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Marketta Hyvärinen Väylävirasto  
Tiia Laine-Ylijoki-Laakso  Ympäristöministeriö  
Satu Lyytikäinen Etelä-Suomen AVI 
Minna Mättö  Suomen Kuntaliitto ry 
Minna Pekkonen  Suomen ympäristökeskus SYKE 
Lauri Puhakainen  Etelä-Savon ELY-keskus 
Jussi Päivinen   Metsähallitus  
Tiina Lovisa Solbär Saamelaiskäräjät 
Ulla Syrjälä  Kaivosteollisuus ry 
 

Atte Moilanen  pysyvä asiantuntija 

Sihteeristö   
Leila Suvantola  Ympäristöministeriö 
Roosa Atula   Ympäristöministeriö 
 
 

 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Mikko Kuusinen avasi kokouksen. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (jaettu 23.9. TEAMSissä)  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio sellaisenaan. 

3. Lausuntopalautteen yleistarkastelu ja työsuunnitelma 

Leila Suvantola on toimittanut projektiryhmälle laajan lausuntopalautteen 23.9.2021 (liite 1) ja siitä 
analysoidun version 27.9.2021. Hän totesi, että lausunnonantajien näkemykset jakautuvat skaalalla 
hyväksyvästä, mutta tiukempaa ja laajempaa vaativasta vastustaviin. Kokonaan ekologista kompensaatiota 
vastustavia tahoja oli kuitenkin vain kolme eli maa- ja metsätalousministeriö ja Maanmittauslaitos, jotka 
kumpikin pitivät ekologisen kompensaation sisällyttämistä luonnonsuojelulakiin hallitusohjelman vastaisena 
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sekä Keski-Pohjanmaan liitto, joka piti ohjauskeinoa fiskaalisena sanktiona. Lisäksi WWF vastusti ekologisen 
kompensaation soveltamista uhanalaisimpiin luonnonarvoihin ja kaivostoimintaan kriittisesti suhtautuvat 
kaksi tahoa sen soveltamista kaivostoimintaan. Nämäkin tahot suhtautuivat myönteisesti ehdotukseen 
muilta osin.  

Näkemys Lausuja Lisähuomiot 

Tarvitaan vielä tiukempi / 
laajempi 

Helsinki, Vantaa, Luontopaneeli, SITRA, LUKE, SYKE, VARELY, SLL +, 
Kansalaisten kaivosvaltuuskunta, Ympäristönsuojeluviranhaltijat, 
Creatura Think & Do Tank ry, 3 yksityishenkilöä 

 

Myönteinen Yllä olevat, maakunnan liitot ( - 1), KL, kunnat, VM, Ilmastopaneeli, 
yliopistot, LUOMUS, ELYt, Väylävirasto, Metsähallitus, 
Rakennusteollisuus ry, Meidän metsämme ry, WWF, Tringa ry,  
Aallokas Oy, Helen Oy, 4 yksityishenkilöä 

Varauksellista: KL etc 
kuntien asema 

Myönteinen vapaaehtoiselle TEM, Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 
Kalatalouden keskusliitto, MARA ry, Kemijoki Oyj 

 

Velvoittava ennenaikainen TEM, Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
 

Tärkeä, mutta kaikkinensa 
ennenaikainen 

EK, Teknologiateollisuus ry, Kaivosteollisuus ry, MTK, SLC rf, 
Metsäteollisuus ry, Suomen yhteismetsät ry, MaRa ry 
Hämeen liitto 

Ensin pilotointi 
 
Selvitettävä vaikutuksia 

Ei tarvetta vapaaehtoiselle, 
koska jo mahdollista 

MMM, Kaivosteollisuus ry, Bioenergia ry, Metsäteollisuus ry, MTK, 
Eduskunnan oikeusasiamies? 

 

Kielteinen MMM, MML 
Keski-Pohjanmaan liitto 
WWF  
Kansalaisten kaivosvaltuuskunta, Saimaa ilman kaivoksia ry 

Hallitusohjelma 
Fiskaalinen sanktio 
Kaikkein uhanalaisimmat 
Kaivostoiminta 

 

Nekin, jotka suhtautuivat myönteisesti säännösten sisällyttämiseen lakiin, esittivät paljon pykäläkohtaisia 
kommentteja.  

Säännösten sisällyttämistä lakiin pitivät ennenaikaisena toiminnanharjoittajia edustavat etujärjestöt.  

Sisällöllisesti lausuntopalaute jakautui teemoittain neljään:  

a) lain selkeyteen ja säännöksiin liittyvät kommentit sekä avoimissa kommenteissa että pykäläkohtaisesti 
liittyen sekä luonnontieteellisten että menettelyllisten säännösten muotoiluun ja perusteluihin sekä 
asetukseen;  

b) lain vaikutuksiin liittyen toimialoihin, oikeusriitoihin, oikeutettuihin odotuksiin ja omistusoikeuteen ja 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin;  

c) hallinnon kapasiteettiin eli ELYjen resursseihin, osaamiseen ja kompensaatiorekisteriin, sekä 

d) pilotointiin.  

Päätettiin edetä lausuntopalautteen työstämisessä sihteerin esittämällä tavalla siten, että tässä kokouksessa 
keskustellaan säännöksiä koskeva palaute ja sen perusteella tarvittavat täydennystarpeet. Sihteeri koostaa 
kommentit, tekee ehdotuksen muutoksiksi pykäliin ja perusteluihin sekä toimittaa aineiston viimeistään 
5.10. jäsenille siten, että ehdotettavat muutokset käyvät ilmi. Jäsenillä on kommentointiaikaa 8.10. asti. 
Muutoksista päätetään kokouksessa 12.10. Siinä kokouksessa käydään läpi muu lausuntopalaute.  
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Projekti III toimittaa ehdotuksensa projektille I ja siihen voi tarvittaessa liittää eriäviä tai täydentäviä 
mielipiteitä.  Projekti I kokoontuu 15.10. ja loka-marraskuun taitteessa. Projektin I sihteeri Pasi Kallio oli 
Suvantolalle ilmoittanut riittävän, että projekti III:n ehdotus saadaan jälkimmäiseen kokoukseen. Tämä jättää 
projektille III tarvittaessa aikaa pitää vielä yksi kokous. 

4. Säännöksiin liittyvä lausuntopalaute 

Työryhmä  kävi läpi säännöksiin liittyvän lausuntopalautteen ja teki alustavat ratkaisut (liite 2). Lisäksi 
todettiin, että sihteeri on yhteydessä Kuntaliiton edustajaan kaavoitukseen liittyvien kirjausten osalta sekä 
saa Saamelaiskäräjiltä ja Metsähallitukselta lyhyet tekstiehdotukset perusteluihin. Jatkotyö toteutetaan 
edelläsuunnitellusti. 

5. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään etänä 12.10.2021 klo 9.-11.30.  

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kuusinen päätti kokouksen klo 15.30. 

 

 

Puheenjohtaja Mikko Kuusinen   Sihteeri Leila Suvantola 

 


