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Luonnonsuojelulain uudistus 
 
Kokouspöytäkirja 1 
 
 
Aika: keskiviikko 30.1.2020, klo 9.00 - 11.00  
 
Paikka:  Kirkkokatu 12, kokoustila Aleksanteri, 2. krs 
 
Osallistujat:  
 

Riitta Rönn, pj.  Ympäristöministeriö, johdon tuki 
Ilkka Heikkinen, varapj.   Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
 
Anna-Rosa Asikainen  Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto 
Arja Halinen   Metsähallitus 
Aleksi Lehikoinen  Luonnontieteellinen keskusmuseo  
Heidi Lettojärvi  Elinkeinoelämän keskusliitto 
Eero Melantie   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
Marko Nurmikolu  Kuntaliitto  
Raija-Leena Ojanen  WWF-Suomi 
Anne Raunio   Suomen ympäristökeskus 
Vilppu Talvitie   Maa- ja metsätalousministeriö 
Tapani Veistola  Suomen luonnonsuojeluliitto 
Tiina Vuoristo   Metsäteollisuus ry 
Karoliina Anttonen  Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto 
Maija Neva   Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto  
 
Pasi Kallio, siht.   Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
Johanna Korpi, siht.  Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
 
Läsnä: 
Pia Kärki    Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto 
Alisa Vänttinen  Ympäristöministeriö, viestintä 

 
 

1. Kokouksen avaus, lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, YM 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä esitteli hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet asettamispäätöksen nojalla. 

Hanke koostuu ohjausryhmästä sekä kolmesta projektista: Luonnonsuojelulaki (projekti 1), Raulako (projekti 

2) sekä Ekologinen kompensaatio (projekti 3). Ohjausryhmän aloituskokouksen terveisissä 

luonnonsuojelulakiprojektille korostuivat erityisesti rajapinnat muuhun sääntelyyn, aikatauluhaasteet ja 

käytössä olevan tietoperustan vahvuus. Vaikka luonnonsuojelulakiin kohdistuu muutostarpeita, kyse ei 

näyttäisi olevan lain varsinaisesta kokonaisuudistuksesta 
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2. Projektiryhmän järjestäytyminen 

 
Puheenjohtajana toimii Riitta Rönn (YM), joka esitti työryhmän varapuheenjohtajaksi Ilkka Heikkistä (YM). 
Esitys hyväksyttiin. 

  
3. Jäsenten esittäytyminen sekä odotukset ja annettava hankkeelle 

 
Työryhmän jäsenet esittäytyivät lyhyesti ja kertoivat lyhyet toiveensa uudistuksen suhteen. Kuntaliitto totesi, 
että se edustaa samalla osaltaan myös maakunnan liittoja. Puheenvuoroissa luonnonsuojelulakia pidettiin jo 
nyt melko hyvänä, mutta myös kehittämistarpeita on tunnistettu. Vahvimmin keskustelussa nousivat esiin 
tarve monimuotoisuuden heikentymisen pysäyttämiselle, toiveet sääntelyn selkeydelle, lainsäädännön 
oikeudenmukaisuusnäkökulmat sekä rajapinnat muuhun lainsäädäntöön.  

Puheenjohtaja muistutti, että jäsenet voivat lähettää kokouksiin varajäseniä sekä tarpeen vaatiessa myös 
muita sijaisia. Näille kuitenkin toivotaan selkeää briiffausta etukäteen, jotta aiemmin käsiteltyjä asioita ei 
tarvitse enää toistaa. 

 
4. Hankkeen ja projektin esittely, lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, YM 

  
Johanna Korpi esitteli projektin tavoitteet ja alustavan työsuunnitelman. Todettiin, että syksyllä pyritään 
järjestämään mm. tutkija–tapaaminen ja hankkeessa tehdään myös CETA-sopimuksen mahdollisiin 
vaikutuksiin liittyvä selvitys. 

Puheenjohtaja korosti käynnissä olevan uudistusta koskevan avoimen verkkokyselyn merkitystä ja kehotti 
sidosryhmiä jakamaan tietoa kyselystä laajasti.  

Projektin lähtökohdista käydyssä keskustelussa nousivat esiin mm. perustuslain asettavat vaatimukset laki- 
ja asetustasoiselle sääntelylle, omaisuudensuojan ja ympäristöarvojen punninta, digitalisaation merkitys 
sekä verkostomaisten monimuotoisuusohjelmien (Helmi, Metso) mahdolliset sääntelytarpeet. Lisäksi 
kommenteissa toivottiin uudistukselta riittävää kunnianhimon tasoa sekä korostettiin sääntelyn rajapintojen 
merkitystä mm. YSL:n, VL:n ja MetsäL:n osalta.  
 

5. Katsaus luonnonsuojelulain uudistuksen toimintaympäristöön ja toimivuusarvioinnin 
päivityksen tilanne, ryhmäpäällikkö Anne Raunio, SYKE 
 
Anne Raunio esitteli viimeaikaisia tutkimustuloksia, jotka osoittavat lajien ja luontotyyppien tilanteen 
edelleen heikentyneen niin Suomessa kuin globaalisti. Lisäksi hän esitteli alustavia näkökohtia 
luonnonsuojelulain toimivuusarvioinnin päivityksen tilanteesta. Arviointi valmistuu huhtikuun loppuun 
mennessä 2020. 

Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin mm. tutkimustulosten selkeys ja hallinnon resurssien ongelmat, 
tulevaisuuden haasteet ja niistä seuraava joustavuuden tarve. Myös ilmasto muuttuu tavalla, jota nykyinen 
laki ei tunnista. Todettiin myös, että projektin on tärkeää saada tietoa muista jo käynnissä olevista tai 
suunniteltavista lainvalmisteluhankkeista. Todettiin että lainsäädännön rajapintoja tullaan käymään läpi 
ministeriöiden välillä. 
 

6. Kevään kokousaikataulu 

 

Kevään kokousajoiksi sovittiin seuraavat: 

• 10.3.2020 klo 10-12 
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• 7.4.2020 klo 9-11  

• 6.5.2020 klo 12:30-15:30  

• 3.6.2020 klo 9-11  
 

7. Muut asiat 

Käytiin läpi hankkeen viestintäsuunnitelma. Päävastuu hankkeen viestinnästä on projektien puheenjohtajilla. 
Hankkeen omat www-sivut (www.ym.fi/lsuudistus) pyritään pitämään ajan tasalla. Hankkeen tueksi otetaan 
käyttöön myös yhteinen työtila tiedostojen jakamiseen. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55. 

http://www.ym.fi/lsuudistus

