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PÖYTÄKIRJA 
 
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus 
 
 
Aika: Tiistai 21.9.2021, klo 10.00-11.00.  

Paikka:  Teams  

Paikalla:      
Juhani Damski, pj.  Ympäristöministeriö 
Tarja Haaranen, varapj.   Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
Johanna Suurpää  Oikeusministeriö 
Armi Liinamaa   Valtiovarainministeriö 
Mika Honkanen  Työ- ja elinkeinoministeriö 
Marja Kokkonen  Maa- ja metsätalousministeriö 
Satu Pääkkönen  Uudenmaan ELY-keskus  

 Miira Riipinen   Kuntaliitto  
Jari Luukkonen  WWF-Suomi 
Matti Kattainen  Suomen luonnonsuojeluliitto 
Tiina Vuoristo   Metsäteollisuus ry 
Tiina Sanila-Aikio  Saamelaiskäräjät 
Anne Ollila   Paliskuntain yhdistys 
Teemu Simenius  Suomen Metsästäjäliitto 
Anna-Rosa Asikainen  Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto 
Camilla Sederholm  Natur och Miljö rf 
Anne Rautiainen  Suomen Latu 
Leena Lahdenvesi-Korhonen   Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry 
Heidi Lettojärvi  Energiateollisuus 
Mats Nylund    Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC 
Anna Rakemaa  Suomen Metsäkeskus 
Kai Kokko   Helsingin yliopisto (pysyvä asiantuntija) 
Mikko Kuusinen  Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
Johanna Korpi   Ympäristöministeriö, johdon tuki  
Pasi Kallio, siht.  Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
Roosa Atula, siht.    Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
Hanne Lohilahti, siht.   Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
Arja Halinen, siht.  Metsähallitus 

 
Asialista 
 
1. Kokouksen avaus, kansliapäällikkö Juhani Damski (YM) 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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3. Hankkeen tilannekuva ja aikataulu, Johanna Korpi (YM) 

• Projektiryhmä II on päättänyt työnsä ja esitys on menossa eduskuntaan syyskuussa. Projektiryhmä I sai 
hallituksen esityksen lausunnoille heinäkuun alussa neuvotteluiden viivästyttyä. LSL uudistusta 
työstetään projektiryhmissä I ja III syksyn ajan. Hankkeen toimikautta pidennetään marraskuun 
loppuun asti ja samalla päivitetään ohjaus- ja projektiryhmän jäsenmuutokset. Ohjausryhmä kokoontuu 
seuraavan kerran 19.11.2021. 
 

4. Projekti I Luonnonsuojelulain uudistus, Tarja Haaranen (YM) 

• Työsuunnitelma, aikataulu ja loppuraportointi  

• Syksyn aikana arvioidaan lausuntopalaute, HE:n muutostarpeet, tehdään lopullinen HE ja 
loppuraportti, valmistellaan asetusluonnokset ja kohdennetaan jälkiarviointia. Projektiryhmä I 
järjestää kolme kokousta.  
 

 

• Luonnonsuojelulakia koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntopalautteen alustavat huomiot 

• Pasi Kallio raportoi alustavat huomiot. Lausuntoja on saapunut 206 kpl. Yhteenvedon 
laatiminen on aloitettu. Tällä hetkellä työstetään materiaalia projektiryhmälle. Palautetta tuli 
laajasti yhteiskunnan eri tahoilta ja eri näkökulmista. 

• Luonnonsuojelulain uudistamista pidettiin tarpeellisena ja tärkeänä; yleisesti lain rakennetta 
pidettiin hyvänä ja sääntelyn katsottiin selkeytyvän; lausunnoista välittyi huoli 
monimuotoisuuden tilasta; useat ehdotukset saivat laajaa kannatusta, mutta osa myös 
vastustusta. 

• Hyvänä koettiin mm. tieteen vahva rooli valmistelussa, aito pyrkimys monimuotoisuuden 
turvaamiseen, viranomaisten roolin selkeyttäminen, luontotyyppien suojelun vahvistaminen, 
yleiset periaatteet, ilmastonmuutoksen huomiointi, luonnonsuojelusuunnittelu, tiedonhallinta 
sekä ekologinen kompensaatio. 

• Täydennettävää: mm. taloudellisten vaikutusten arviointi, yleiset periaatteet, luontotyyppien 
suojelun uudet välineet (erit. huomioonotto), ekologinen kompensaatio (erityisesti velvoittava 
osuus) ja muutoksenhaun vahvistaminen (osin). 

• Osa luvuista jäi suhteellisen vähille kommenteille, mm. viranomaiset, maisemansuojelu, 
suojelun ja hoidon tuki, Natura 2000 ja luonnonsuojelusuunnittelu. 

• Keskustelussa todettiin, että lausuntopyynnöstä on pyritty tiedottamaan kattavasti. Todettiin, 
että uusia ja yllättäviä näkemyksiä ei ole tähän mennessä varsinaisesti noussut.  

• Keskustelussa nousi esiin ekosysteemien huomioimisen myös muussa lainsäädännössä sekä 
avustetun leviämisen laajentamisen mahdollisesti myös muihin maihin.  

• Saamelaiskäräjät korosti maiseman suojelun ja sitä koskevien ehdotusten merkitystä 
saamelaiskulttuurin näkökulmasta. 
 

5. Projekti III Ekologinen kompensaatio, Mikko Kuusinen (YM) 

• Työsuunnitelma ja aikataulu: Projektiryhmä III analysoi lausuntopalautteen, tekee muutosehdotukset ja 
toimittaa esityksen projektiryhmän I kokoukseen 15.10.2021. Työ jatkuu projektiryhmänä 30.11.2021 
asti ja SYKEn toteuttaman pilottihankkeen ohjausryhmänä sen jälkeen. Pilotointi käynnistyy elokuussa 
2021, painottuu vuodelle 2022 ja jatkuu vuodelle 2024. Suomen ympäristökeskus SYKE on 
päävastuussa hankkeen toteuttamisesta. Työpaketit ovat: laskentamallin testaaminen, 
kompensaatiomarkkinan edellytysten vahvistaminen, hallintokäytännöt sekä laadunvarmistus ja 
standardointi. 

• Saamelaiskäräjät kannattaa, että projektiryhmän toimii pilottihankkeen ohjausryhmänä. 
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• Lausunnoissa esiin noussut palaute on ollut lähtökohtaisesti myönteistä ja esitystä on pidetty tärkeänä. 

Lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. LSL ja MRL suhteeseen, korostettu pilotoinnin merkitystä 
sekä toivottu lisäselvitystä ja riittäviä resursseja. Jossain lausunnoissa on todettu, että säännökset ovat 
ennenaikaisia. Toisaalta on myös todettu, että kompensaatio ei ole esitetyssä muodossa riittävä 
toimenpide. 
 
 

6. Muut asiat 

• Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen ja ennaltaehkäisy, hallituksen esitys 
annetaan eduskunnalle syyskuussa 2021 viikolla 39.  

• Hankeikkunaan viedään kaikki luonnoksesta annetut lausunnot.  
 

7. Seuraava kokous  

• Pe 19.11.2021 klo 10-11. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.  

 

 

 


