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Jakelussa mainituille

Viite
Hänvisning

Luonnonsuojelulain ja –asetuksen uudistaminen

Asia
Ärende

Kuntien luonnonsuojelun edistämistehtäviä koskevan alatyöryhmän asettaminen

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, tavoitteet ja tehtävä

Projekti I on kokouksessaan 7.4.2020 päättänyt asettaa alatyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia
ehdotus tai ehdotuksia kuntien tehtävistä luonnonsuojelulain uudistuksessa.

Voimassa olevan luonnonsuojelulain 6 §:n 3 momentin mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja
maisemansuojelua alueellaan. Projektissa I on todettu, että luonnonsuojelulain soveltamisalaan
kuuluvien luonnon ja maiseman suojelun ja hoidon edistämiseksi on syytä selvittää tarkemmin kun-
tien tehtävien kehittämismahdollisuuksia sekä edistämistehtävän sisällön määrittelyä. Tätä varten
asetetaan alatyöryhmä, jonka tarkoituksena on pohtia kuntien luonnonsuojelulakiin kytkeytyviä
luonnon ja maiseman suojelun edistämistehtäviä. Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella alustavia
ja tarvittaessa vaihtoehtoisia ehdotuksia projektin käsittelyä varten.

Alatyöryhmän on työssään otettava huomioon hankkeen tavoitteet.
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Alatyöryhmän kokoonpano 

 
Puheenjohtaja 

ympäristöpäällikkö Miira Riipinen 
Suomen Kuntaliitto 

 
Jäsenet 

ympäristöjohtaja Tarja Söderman 
Espoon kaupunki 

ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen 
Pirkkalan kunta 

ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Perätie 
Kuopion kaupunki 

ympäristöpäällikkö Teresa Ojala  
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu 

ympäristöasiantuntija Silja Aalto 
Uudenmaan liitto 

lakimies Anna-Rosa Asikainen 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

erityisasiantuntija Tapani Veistola 
Suomen luonnonsuojeluliitto 

hallitussihteeri Pasi Kallio (siht.) 
ympäristöministeriö 

lakimies Minna Mättö (siht.) 
Suomen Kuntaliitto 

 
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). 
 
 
 
projektin puheenjohtaja  Riitta Rönn 
    Lainsäädäntöjohtaja  
 
 
 
projektin sihteeri  Johanna Korpi 
    Lainsäädäntöneuvos 
 
JAKELU Alatyöryhmän jäsenet 
 
TIEDOKSI Ohjausryhmä 
  Projekti I 


