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 Hänvisning  

  
 

Luonnonsuojelulain ja –asetuksen uudistaminen 

 
 
  Asia  
 Ärende  

   Luonnonsuojelun tietojärjestelmän sääntelytarpeita selvittävä alatyöryhmä 

Tausta 
 
Ympäristöministeriö on 16.12.2019 asettanut hankkeen luonnonsuojelulainsäädännön uudista-
miseksi. Hanke sisältää luonnonsuojelulain (1096/1996) ja -asetuksen (160/1997) sekä luonnon-
suojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn 
lainsäädännön uudistamista valmistelevat projektit I ja II sekä projektin III ekologisen kompensaa-
tion kehittämiseksi. Hankkeessa on ohjausryhmä. Projektit huolehtivat hankkeen toimeksiannon 
mukaisista tehtävistä. 
 
Hankkeen asettamispäätöksen mukaan projektit voivat tarvittaessa asettaa alatyöryhmiä.  
 
Alatyöryhmän asettaminen, tehtävä ja tavoitteet 
 
Projekti I on kokouksessaan 16.6.2020 päättänyt asettaa alatyöryhmän, jonka tehtävänä on selvit-
tää, valmistella ja tehdä ehdotuksia luonnonsuojelun tietojärjestelmän toteuttamiseksi sekä luon-
totietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurista ja siihen liittyvistä eri toimijoiden tehtävistä luon-
nonsuojelulain uudistuksessa.  
 
Voimassa olevan luonnonsuojelusetuksen (160/1997) 3 §:ssä säädetään luonnonsuojelun tietojär-
jestelmästä, johon asetuksen mukaan merkitään luonnonsuojelulain nojalla tehdyt päätökset sekä 
muut luonnon- ja maisemansuojelun suunnittelun, toteuttamisen, valvonnan ja tutkimuksen kan-
nalta tarpeelliset tiedot siten kuin ympäristöministeriö tarkemmin määrää. Luonnonsuojelulain uu-
distuksen valmistelussa on todettu, että voimassa olevaa sääntelyä on luontotiedon hallinnan pa-
rantamiseksi ja sääntelyn ajantasaistamiseksi tarpeen kehittää ja säätää luonnonsuojelun tietojär-
jestelmästä luonnonsuojelulailla. Lisäksi valmistelussa on todettu tarve selkeyttää ja johdonmu-
kaistaa keskeisten toimijoiden tehtäviä ja vastuita luontotiedon hallinnan kokonaisarkkitehtuu-
rissa. 
 
Luonnonsuojelun tietojärjestelmän toteuttaminen tarkoittaa todennäköisesti yhden tai useam-
man tietovarannon uudelleen jäsentämistä ja luonnonsuojelun tiedonrakenteiden harmonisointia. 
Tietojärjestelmä tulee mahdollisesti sisältämään henkilötietoja. Näin ollen sen toteuttamiseksi olisi 
säädettävä henkilötietojen suojan kannalta merkityksellisistä seikoista kuten tietosisällöistä, tieto-
jen käsittelyn tarkoituksista ja niiden luovuttamisesta sekä muista rekisteröidyn 
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oikeusturvan kannalta merkityksellisistä seikoista. Alatyöryhmän tulee lisäksi ottaa huomioon jul-
kisen hallinnan tiedonhallinnasta annetun uuden lain (906/2019) vaatimukset.  
 
Alatyöryhmän tehtävänä on selvittää ja valmistella eri viranomaisten ja toimijoiden vastuunjakoa 
tietojärjestelmien hallinnan suhteen ja luonnonsuojelun tietojärjestelmiä koskevia teknisiä sään-
telytarpeita sekä luoda kokonaiskuvaa ja tehdä tarvittavia säännösehdotuksia luonnonsuojelun tie-
tojärjestelmästä luonnonsuojelulaissa. Tehtävässään alatyöryhmä valmistelee alustavia ja tarvitta-
essa vaihtoehtoisia ehdotuksia projektin käsittelyä varten. 
 
Luonnonsuojelun tietojärjestelmän tavoitteena on parantaa luontotietojen saatavuutta, luotetta-
vuutta, hyödynnettävyyttä, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta, päätöksenteon hyväksyttä-
vyyttä sekä edistää osallistumista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.  
 
Alatyöryhmän on työssään otettava huomioon luonnonsuojelulain uudistushankkeen tavoitteet. 
 
Toimikausi 
 
18.8.2020 – 31.12.2020 
 
 
Alatyöryhmän kokoonpano 

 
Puheenjohtaja 

Erityisasiantuntija Saku Härkönen 
Ympäristöministeriö 

 
Jäsenet 

Ylitarkastaja Jorma Pessa 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 
Erikoissuunnittelija Elisa Pääkkö  
Metsähallitus 
 
Biodiversiteetti-informatiikan päällikkö Kari Lahti 
Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Helsingin yliopisto 

 
Erikoistutkija Tytti Kontula 
Suomen ympäristökeskus 
 
Projektipäällikkö Päivi Tiihonen  
Suomen Kuntaliitto 
 
Rahoituksen- ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka 
Suomen Metsäkeskus 

 
Ympäristöneuvos Kati Manu  
Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 
Ympäristöneuvos Aulikki Alanen 
Ympäristöministeriö 
 
Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen 
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Ympäristöministeriö 
 

Työryhmän sihteeri 
lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi 
 
Jäsenet voivat tarvittaessa kutsua itselleen sijaisen kokouksiin. Alatyöryhmä informoi työnsä ai-
kana tarpeen mukaan projektia I.  Alatyöryhmä voi kuulla työnsä aikana asiantuntijoita. 

 
Alatyöryhmän kustannukset ja rahoitus 
 
Alatyöryhmän työ toteutetaan virkatyönä ja kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut, 
ellei kokousta voida järjestää verkkoneuvotteluna. Mahdolliset kokouskulut maksetaan talousar-
viotililtä 35.01.01.01 (yhteiset menot). Alatyöryhmä voi tarvittaessa hankkia asiantuntijapalveluita 
työnsä tueksi. 
 
 
 
projektin puheenjohtaja  Riitta Rönn 
    Lainsäädäntöjohtaja  
 
 
 
projektin sihteeri  Pasi Kallio 
    Hallitussihteeri 
 
 
JAKELU Alatyöryhmän jäsenet 
 
TIEDOKSI Ohjausryhmä 
  Projekti I 


