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Luonnonsuojelulain ja –asetuksen uudistaminen 

 
 

  Asia  
 Ärende  

   Metsästyksen ja lajisuojelun sääntelytarpeita osana luonnonsuojelulain uudistusta selvittävä alatyö-
ryhmä 

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 26.2.2021 päättänyt asettaa alatyöryhmän, jonka tehtävänä on selvit-
tää lainsäädännöllisiä tietotarpeita ja tehdä sääntelyn kehittämisehdotuksia liittyen metsästykseen 
osana luonnonsuojelulain uudistusta.  
 
Luonnonsuojelulain uudistuksessa on yhtenä poikkileikkaavana teemana lajien suojelun vahvista-
minen. Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi valmistui keväällä 2019. Tulokset osoittavat, 
että lajiston uhanalaistuminen on jatkunut ja luonto köyhtyy. Arviointi kattoi yli 22 400 lajia, joista 
11,9 % on uhanalaisia eli noin joka yhdeksäs laji. Uhanalaistumisen suurin syy on elinympäristöjen 
väheneminen ja laadun heikkeneminen erilaisen ihmistoiminnan vuoksi. Luonnonsuojelulain mu-
kaisilla suojelualueilla ja niiden asianmukaisella hoidolla voidaan turvata monimuotoisimpia osia 
Suomen luonnosta, mutta ilman luonnon monimuotoisuuden kattavaa huomiointia muun aluei-
denkäytön ja luonnonvarojen hyödyntämisen yhteydessä tulee lajiston köyhtyminen jatkumaan. 
Uhanalaistumiskehityksen pysäyttämisessä myös eri sektoreiden välinen yhteistyö on avainase-
massa. 
 
Voimassa olevan luonnonsuojelulain 13 §:n mukaan suojelualueilla eläinten tappaminen ja hätyyt-
täminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Kiellettyä on myös rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien 
yksilöiden tahallinen tappaminen tai pyydystäminen sekä tahallinen häiritseminen, erityisesti li-
sääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kan-
nalta tärkeillä paikoilla. Esimerkiksi haitallisten vieraslajien torjunta ja poistaminen suojelualueilla 
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on edellä mainitun säännöksen nojalla lähtökohtaisesti kiellettyä, vaikka toiminnalla kuitenkin voi-
taisiin edistää suojeluarvoja.  
 
Alatyöryhmän tehtävänä on tarkastella luonnonsuojelualueverkoston merkitystä riistalajikantojen 
hoidossa ja keinoja, joilla sitä voitaisiin vahvistaa. Osaltaan alatyöryhmä pyrkii edistämään toimi-
joiden välistä yhteistyötä uhanalaisten lajien suojelussa. Tehtävässään alatyöryhmä valmistelee 
alustavia ja tarvittaessa vaihtoehtoisia ehdotuksia projektin käsittelyä varten.  
 
Alatyöryhmän on työssään otettava huomioon luonnonsuojelulain uudistushankkeen tavoitteet. 
 
Toimikausi 
 
1.3.2021 – 30.4.2021 
 
Alatyöryhmän kokoonpano 

 
Puheenjohtaja 

Yksikön päällikkö Mikko Kuusinen 
Ympäristöministeriö 

 
Jäsenet 

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen 
Ympäristöministeriö 
 
Erityisasiantuntija Jussi Laanikari 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Suojelupäällikkö Tapani Veistola 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 

 
Järjestöpäällikkö Teemu Simenius 
Suomen Metsästäjäliitto 
 
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. 
 
Ottaen huomioon alatyöryhmän toimeksiannon luonne ja tarvittava asiantuntemus ei ryhmän ko-
koonpanossa ole mahdollista toteuttaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) 4 a §:n 1 momentin tavoitetta.  
 
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 
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    Lainsäädäntöjohtaja  
 
 
 
projektin sihteeri  Pasi Kallio 
    Hallitussihteeri 
 
 
JAKELU Alatyöryhmän jäsenet 
 
TIEDOKSI Ohjausryhmä 
  Projekti I 


