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1. Tausta 
Vuosina 2018 ja 2019 julkaistujen luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointien mu-
kaan lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 prosenttia Suomen lajeista on uhanalai-
sia. Uhanalaisten lajien osuus on kasvanut aiemmista arvioinneista ja kehityssuunta on 
ollut heikkenevä myös lähes 60 prosentilla arvioiduista luontotyypeistä. Luontotyyppien 
ja lajien uhanalaistumisen syyt ovat pitkälti samoja ja liittyvät etenkin maankäyttöön. 
Metsätalous, ojitus, pellonraivaus, rakentaminen sekä vesien rehevöityminen heikentä-
vät luontotyyppejä. Lajien uhanalaistumisen taustalla on etenkin metsätalous ja avoimi-
en alueiden sulkeutuminen. Ilmastonmuutos on noussut sekä lajien että luontotyyppien 
uhanalaistumisen yhdeksi merkittävimmistä tulevaisuuden uhkatekijöistä. Suomi on 
sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. 
Tämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kohdassa 3.1 Hiilineutraali ja luonnon moni-
muotoisuuden turvaava Suomi asetetaan tavoitteeksi pysäyttää luonnon monimuotoi-
suuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoit-
teet. Tavoitteen toimenpiteissä todetaan, että ”Kasvatetaan luonnonsuojelun rahoitusta 
kokonaisuudessaan 100 miljoonalla eurolla vuositasolla ja toteutetaan heikentyneiden 
elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma”.  Edellä mainittujen lisäksi Helmi- 
elinympäristöohjelman valmistelu liittyy myös seuraaviin hallitusohjelman tavoitteisiin: 
• METSO-ohjelmaa jatketaan ja uudistetaan sekä korotetaan sen rahoitusta. Ohjelman 

laajentamista uusille elinympäristöille, kuten soihin, arvioidaan osana uudistusta. 
Jatketaan soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista.

• Selvitetään uusien innovatiivisten rahoituskeinojen mahdollisuuksia 
luonnonsuojelun rahoittamisessa

• Jatketaan laji- ja luontotyyppien inventointia
• Edistetään talousmetsien luonnonhoitoa, kuten lahopuun ja kantojen jättöä, 

kulotusta, tekopökkelöitä, riistatiheikköjä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutuksen 
pienentämiseen tähtääviä toimia 
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2. Helmi- 
ohjelman sisältö  
ja tavoitteet
Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoi-
suutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla 
soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympä-
ristöjä sekä kunnostamalla pienvesiäja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuo-
toisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilen-
sidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. 

Jokaiselle Helmi-ohjelman teemalle on asetettu oma hallituskauden mittainen  
(2020-2023) tavoite:
• Soidensuojelu: 20 000 ha
• Soiden ennallistaminen: 12 000 ha
• Perinnebiotooppien kunnostus: 15 000 ha
• Lintuvesien kunnostus: 80 kpl
• Metsäisten elinympäristöjen hoito: toimenpiteitä 600 kohteella
• Pienvesien ja rantaluonnon kunnostus: 200 kpl kunnostettua kohdetta

2.1 Helmi-ohjelma 2030: hyväksyttäväksi  
valtioneuvostoon toukokuussa 2021
Vuoteen 2030 ulottuvan Helmi-elinympäristöohjelman laatimiseksi asetettiin hanke 
21.1.2020 (VN/14352/2019). Hankkeessa valmistuvan ohjelman pohjalta valmistellaan 
ympäristöministeriössä valtioneuvoston hyväksyttäväksi vietävä päätös Helmi-ohjel-
masta toukokuuhun 2021 mennessä. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä ja työryhmä. 

Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja käsittelee työryhmän työhön liittyviä kes-
keisimpiä linjauksia. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Luontoympäristöosaston 
ylijohtaja. Ohjausryhmässä on jäseniä 24 eri organisaatiosta. Ohjausryhmän sihteereinä 
toimivat työryhmän sihteerit.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus Helmi-elinympäristöohjelmasta.  Ehdotuk-
sessa tulee olla vuoteen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset tavoitteet jokaiselle Hel-
mi-ohjelman teemalle. Tavoitteita voidaan asettaa sekä luonnonsuojelualueille että niiden 
ulkopuolisille alueille. Työryhmän puheenjohtajana toimii ohjelmapäällikkö Päivi Gumme-
rus-Rautiainen. Työryhmä koostuu hallinnon organisaatioista. Sihteereinä toimivat nime-
tyt asiantuntijat ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta ja Luonnon-
varakeskuksesta. 
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2.2 Helmi-ohjelman luonnon monimuotoisuutta  
parantavat käytännön teot 2020 alkaen

Pidemmän aikavälin Helmi-ohjelman valmistelun lisäksi ryhdytään vuonna 2020 konk-
reettisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.  Teemakohtaisten ta-
voitteiden lisäksi ohjelmassa asetetaan eri teemoille yhteisiä tavoitteita. Näillä tähdätään 
esimerkiksi valuma-aluetason tarkasteluun, useaa teemaa yhdistävään hoitosuunnitte-
luun ja haitallisten vieraslajien torjuntaan ja hallintaan Helmi-kohteilla. Yhteisiä tavoitteita 
ovat myös yhteistyöverkostojen luominen ja koulutuksen varmistaminen ammattitaitoi-
sen ennallistamis- ja luonnonhoitotyövoiman saamiseksi. 

2.2.1 Soidensuojelu

Tavoitteena on noin 20 000 hehtaarin suojelu hallituskauden aikana. Vapaaehtoista soi-
densuojelua kohdennetaan maanomistajien kanssa neuvotellen erityisesti soidensuo-
jelutyöryhmän 2015 esittämien valtakunnallisesti arvokkaiden soiden suojeluun. Lisäk-
si neuvotellaan myös muiden luontoarvoiltaan arvokkaiden soiden suojelusta etenkin 
eteläisessä Suomessa keskittyen erityisesti lainvoimaisiin maakunta- tai yleiskaavoihin 
sisältyviin suokohteisiin tai muihin valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin 
suokohteisiin, jotka täydentävät nykyistä suojelualueverkostoa tai parantavat olemassa 
olevien luonnonsuojelualueiden rajauksia. Maanhankintaa voidaan kohdentaa myös koh-
teisiin, joiden suojelusta sopiminen on tarpeellista suon ennallistamisen kannalta mm. 
vettymishaittojen takia. 

Neuvotteluja kohdennetaan suokohteisiin, joista osa on jo suojeltu aiemmin, tai joista 
alueita on tänä vuonna tarkoitus neuvotella suokohtaisina kokonaisuuksina. Suojelun pii-
riin kokonaisuuksia, jotka ovat vesitaloudeltaan tarkoituksenmukaisia. Rajauksissa ote-
taan huomioon lisäksi myös kohteiden mahdolliset tulevat ennallistamistarpeet. Suon ja 
kivennäismaan vaihettumisvyöhykkeet, kivennäismaasaarekkeet tai kohteeseen rajoit-
tuvat METSO-kelpoiset alueet huomioidaan samalla neuvotteluissa ekologisten kokonai-
suuksien saamiseksi suojelun piiriin riippumatta alkuperäisistä SSTE-rajauksista. 

Suojelun toteutustapoina ovat maakaupat, maanvaihdot sekä yksityisten suojelualueiden 
perustaminen. Maanomistajat saavat suojelusta kohteen taloudelliseen arvoon perus-
tuvan korvauksen. Helmi-ohjelmassa soidensuojelu on vapaaehtoisuuteen perustuvaa, 
joten rajaukset yms. ovat neuvottelutuloksia. Suojelun toteutuksen kohdennuksessa ote-
taan huomioon tarkoituksenmukaisuus luonnonsuojelun ja valtion varojen käytön kan-
nalta. 

Soidensuojelun toteutusneuvotteluista vastaavat pääasiassa ELY-keskukset, joille on 
osoitettu resursseja tähän työhön. Ympäristöministeriö voi myös myöntää ELY-keskuk-
sille kohdennettuun markkinointiin erillismäärärahoja, mikäli esimerkiksi SSTE-kohteilla 
on lukuisia omistajia ja kokonaisuuksien suojelu sitä vaatii.

Luonnontilaiset suot ovat pitkän tähtäimen hiilivarastoja. Suojelun myötä suot saavat ke-
hittyä ilman maankäytönmuutoksia ja varastoida hiiltä edelleen.
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2.2.2 Soiden ennallistaminen

Suomen turvemaista yli puolet on ojitettu ja suojelualueilla olevista soistakin yli 50 000 
hehtaaria. Suojelualueiden ojituskohteista puolet on jo ennallistettu, ja loput ennallista-
miskelpoiset kohteet pyritään ennallistamaan suunnittelutilanteen mukaisessa järjestyk-
sessä. Hallituskauden tavoite on ennallistaa yhteensä noin 12 000 ha soita. Suojelualuei-
siin liittyvät ennallistamistoimet toteuttaa pääosin Metsähallituksen Luontopalveut..Työt 
ovat käynnistyneet hyvin etenkin Pohjois-Suomessa, ja ennallistamisen suunnitteluva-
ranto paranee nopeasti. YM tulosohjaa Luontopalveluja tavoitteiden ja toimien suhteen.

METSO- ja Helmi-ohjelman toimeenpanon myötä tulee suojeluun jatkuvasti myös lisää 
suojelusoiden ojitettuja reuna-alueita, jotka kaipaavat ennallistamista. Vuoden 2015 
Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteisiin sisältyy noin 17 000 hehtaaria ojitettu-
ja suonosia. Vanhojen suojelualueiden rajausten puutteet estävät usein ennallistamisen 
ja ympäröivät ojitukset heikentävät suojelualueella olevien soiden luontoarvoja. Ojitus-
alueet suojelusuon vieressä ovat usein samaa hydrologista kokonaisuutta, mutta usein 
yksityisten maanomistajien alueita. Helmi-ohjelmassa pyritään huolehtimaan siitä, että 
yhteistyössä maanomistajien kanssa voidaan minimoida suojelualueita ympäröivien ja 
niitä kuivattavien ojitusalueiden haitalliset vaikutukset suojelualueisiin. Tämä voidaan to-
teuttaa ennallistamalla soita joko tukkimalla ojat taikka palauttamalla ojitusalueen vesiä 
kohti suojelusoita.  

Yksityismailta suojelusoille tapahtuvan vesien palautuksen (VESPA) toimintatapoja ja 
kehittämistä koordinoi Helmi-ohjelmassa Etelä-pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä 
Metsähallituksen, SYKEn, YM:n sekä Tapio Oy:n ja Suomen Metsäkeskuksen (SMK) asian-
tuntijoiden kanssa. EPOELYn vetämässä VESPA-yhteistyössä selvitetään 2020-2021 
toimintaan soveltuvat potentiaaliset kohteet ja vesien palautuksen vaikutusalueet, seu-
ranta, mahdolliset ympäröivien yksityismaiden vettymishaitat ja niiden korvaukset sekä 
suhde talousmetsien luonnonhoitoon. 

SYKEn johdolla toteutettava 3-vuotinen hanke, Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallis-
tamis- ja hoitotarpeet, etenee laajana yhteistyönä MH:n, ELY-keskusten, SMK:n ja tutki-
muslaitosten asiantuntijoiden kesken. Kevään aikana on koottu tarvittavat tietoaineistot 
ja tehty ilmakuvatulkinnat pilottialueiden kesän 2020 maastoinventointeja varten Poh-
jois-Karjalan ja Lapin vihreäkivialueen lettosoilla.. SYKEn ja GTK:n yhteinen 2-vuotinen 
Suonieluhanke selvittää soiden ennallistamisen ilmasto- ja vedenlaatuvaikutuksia erilais-
ten ennallistamiskohteiden ympäristössä. Kaikissa soiden ennallistamisen Helmi-hank-
keissa korostuvat hyvin suunnitellut selvitykset, koulutus, seuranta, viestintä, mallialueet 
sekä alueellinen yhteistyö toimijoiden ja maanomistajien kesken.

Suojelualueiden ulkopuolella olevista ojitetuista soista selvitetään hankkeiden avulla 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat sekä vesiensuojelun ja ilmaston 
kannalta otollisimmat kohteet ja käynnistetään niiden ennallistamis- ja/tai vesienpalau-
tushankkeet yhteistyössä maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Vesienpalau-
tustoimien toteuttamista pilotoidaan ja potentiaalisia kohteita (tavoitteena yhteensä 20 
pilottialuetta) selvitetään erillishankkeena Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n asian-
tuntijoiden sekä ELY-keskusten ja Metsähallituksen kanssa 2020-2021.
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Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia ennallistamiskohteita ovat etenkin uhanalais-
tuneet soiden luontotyypit sekä uhanalaisten suolajien elinympäristöt. Erityisen tärkeitä 
ovat rehevät suoelinympäristötyypit, kuten keidassoiden laiteet, pohjavesivaikutteiset 
suot (joihin liittyy usein myös lähdepurojen kunnostamista), rehevät korvet ja letot. Re-
hevät suot ovat kriittisiä, sillä ojituksen seurauksena ne eivät saa ravinteita valuvesistä ja 
karuuntuvat. Rehevien laiteiden ennallistamisessa voi olla kyse myös suojelualueen laa-
jentamisesta, koska ojitettua laidetta on molemmin puolin rajaa. Ennallistamisessa tulee 
painottaa tilanteita, joissa suolajiston palautumisen onnistumistodennäköisyys on suuri. 
Vähäisin tarve ennallistamiselle on siellä, missä ojitus on aiheuttanut pienimmän muu-
toksen ja missä ojien umpeutuminen itsestään todennäköisintä (karut rahkaiset suot). 
Mitä rehevämpi, puustoisempi ja kuivuneempi kohde on, sen epätodennäköisempää oji-
tetun suon vettyminen itsestään on. 

Ennallistamisprosessia on tarpeen laajentaa suokokonaisuutta laajemmaksi, kokonais-
valtaiseksi suunnitteluksi. Tällöin ennallistaminen olisi vain yksi osa valuma-alueella ta-
pahtuvaa vesitalouden ja vesien suojelun kokonaisjärjestelyä. Soiden ennallistamisella on 
suuri vesiensuojelullinen merkitys. 

Soiden ennallistaminen tukee myös alapuolisten vesistöjen sopeutumista ilmastonmuu-
tokseen: tulvanhallinta paranee ja valunnan viipymät kasvavat. Ilmastonmuutoksen on 
ennustettu laskevan boreaalisten soiden vedenpinnan tasoa, minkä vuoksi ennallistami-
nen on tärkeä ennaltaehkäisevä keino ojitettujen ja muuten kuivahtaneiden suon osien 
sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Ilmastomuutoksen hillitsemisen kannalta tulisi 
saada ennallistettua sellaisia ojitettuja turvemaita, joista nykytilassa lähtee kaikkein eni-
ten kasvihuonekaasupäästöjä (kuten hyvin rehevät ja hyvin syvään ojitetut suot). Näistä 
helpoimpia kohteita sellaiset, missä puustoa on vähän: ojitetut rimpiletot ja rimpinevat, 
syvien kuivatuskanavien varret sekä ojitetut korvet, kun puusto jätetään hakkaamatta ja 
ojat tukitaan välttäen liiallista vedenpinnan nostamista. Ennallistamalla voidaan pysäyt-
tää turpeen hajoaminen ja turvata turpeen olemassa oleva hiilivarasto. Vähitellen tur-
peenkasvu palautuu, mikä lisää suon hiilinielua ja kasvattaa suon hiilivarastoa. 

2.2.3 Lintuvesien kunnostus ja hoito

Lintuvesien laadun heikkeneminen on johtanut monien lintuvesistä riippuvaisten vesilin-
tulajien kantojen taantumiseen. Lintuvesiä kunnostamalla voidaan parantaa lintuvesila-
jiston elinolosuhteita. Hallituskauden tavoitteena on kunnostaa Helmi-elinympäristöoh-
jelman puitteissa 80 lintuvettä. Kunnostustoimet kohdennetaan ensisijaisesti Natura 
2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisille erityisille suojelualueille (SPA), jotka sisältä-
vät luonnon monimuotoisuudelle tärkeimmät ja laaja-alaisimmat lintuvedet ja -kosteik-
kokohteet. Toimenpiteitä ovat kohteesta riippuen mm. rantaniittyjen ja -luhtien raivaus ja 
niitto, laidunnus, vedenpinnan nosto, ruoppaus, pesimäsaarten kunnostus, vieraspeto-
jen tehopyynti ja hoitokalastus. 

Ympäristöministeriön ohjaustyötä Helmi-elinympäristöohjelman lintuvesiteemassa tue-
taan Suomen ympäristökeskuksen tukihankkeessa, jossa mm. kootaan teeman tietoja, 
laaditaan ja välitetään tarvittavaa ohjeistusta sekä pidetään yhteyttä hallinnon lintuvesi-
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kunnostajiin. Lintuvesikunnostuksia toteutetaan ELY-keskusten ja Metsähallituksen toi-
mesta. ELY-keskukset ovat muodostaneet viisi yhteistyöaluetta, joille kullekin on palkat-
tu neljäksi vuodeksi lintuvesikoordinaattori edistämään kunnostustoimien toteuttamista. 
Vastaavasti Metsähallituksessa on nimetty valtakunnallinen lintuvesikoordinaattori ja 
luontopalvelualueiden vastuuhenkilöt. Kohdekohtaiset vastuut ELY-keskusten ja Metsä-
hallituksen välillä on sovittu kevään 2020 alueellisissa lintuvesiteeman priorisointineu-
votteluissa. Neuvotteluissa on myös valittu kiireellisimmin kunnostettavat lintuvedet 
sekä määritelty kunnostusta vaativat kohteet, joilla toteuttaminen vaatii vielä lisäselvityk-
siä. Valtionhallinnossa suojeltujen lintuvesien kunnostuksista vastaavista henkilöistä on 
koottu säännöllisesti yhteyttä pitävä lintuvesikunnostusverkosto, joka käsittelee teeman 
liittyviä käytännön asioita ja koordinoi ympäristöhallinnon sisäistä yhteistyötä lintuvesi-
kunnostuksissa.

Helmi-elinympäristöohjelman lintuvesiteemassa tehdään tiivistä yhteistyötä maanomis-
tajien ja muiden toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeriössä käynnistyneen 
sorsalintujen elinolojen kohentamiseen tähtäävän SOTKA-hankkeen kanssa tehdään yh-
teistyötä suojelualueita tukevien riistakosteikkojen perustamisessa sekä erityisesti vie-
raspetojen tehopyynnin järjestämisessä NATURA -lintuvesille. Yhteistyötä valuma-alue-
tasolla vesiensuojelun toimijoiden kanssa on tarpeen kehittää lintuvesiin kohdistuvan 
ravinne- ja kiintoaineskuormituksen vähentämiseksi. 

2.2.4 Perinnebiotooppien kunnostus

Perinnebiotoopit eli erilaiset luonnonlaitumet, niityt ja kedot ovat uhanalaisimpia luon-
totyyppejämme sekä lukuisten uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Pölyttäjähyönteisille 
perinnebiotoopit tarjoavat tärkeitä pesimä- ja ruokailupaikkoja ja parantavat siten myös 
hyönteispölytteisten viljelykasvien satoisuutta. Tavoitteena on hallituskauden aikana kun-
nostaa noin 15 000 ha etenkin Natura-verkostoon kuuluvia ja muita arvokkaita alueita. 
Kunnostetut kohteet pyritään saamaan pääosin EU-rahoitteisen maatalouden ympäris-
tökorvausjärjestelmän piiriin.  Sen rinnalle laaditaan kansallinen tukijärjestelmä sellaisia 
kohteita varten jotka eivät sovellu ympäristökorvausjärjestelmästä rahoitettavaksi. 

Vuosina 2020-2021 selvitetään perinnebiotooppien nykytila koko maassa. Inventointi-
tietojen perusteella määritellään kohteiden rajaukset ja arvoluokat. Tulokseksi saadaan 
myös tiedot kunnostettavaksi ja hoidettavaksi soveltuvista kohteista. ELY-keskukset vas-
taavat yksityismailla sijaitsevien kohteiden selvittämisestä ja Metsähallitus inventoi val-
tion mailla ja luonnonsuojelualueilla olevat kohteet. Pääpiirteissään sama työnjako kos-
kee myös kunnostettavilla kohteilla tehtäviä toimenpiteitä. 

Vuoden 2020 aikana tehdään lähivuosien suunnitelmat ELY-keskuksittain ja Metsähalli-
tuksen Luontopalvelualueittain kunnostettavista kohteista. Helmi-ohjelman puitteissa 
järjestetään ELYjen ja Metsähallituksen henkilöstölle koulutusta aihepiirin kysymyksistä. 
Sen ohella perinnebiotooppien hoidosta ja kunnostuksesta tehdään vuosittaiset viestin-
täkampanjat. 

Perinnebiotooppien hoito- ja kunnostuskysymyksissä sovelletaan verkostotyyppistä 
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työskentelytapaa. Perusverkostoon kuuluvat kaikki aihepiirin kanssa työskentelevät. Toi-
mintaa koordinoi ydinryhmä ympäristöministeriön johdolla, ja siihen kuuluu edustajat 
Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta ja kahdesta ELY-keskuksesta. Tuo 
ryhmä on kaikkien aihepiirin kanssa työskentelevien tukena ja selvittää eteen tulevat käy-
tännön kysymykset.

Perinnebiotooppien kunnostuksen rahoittamista varten luonnonsuojelulakiin laaditaan 
asian järjestämistä varten tarvittavat säädökset, jotka koskevat yksityismailla sijaitse-
vien kohteiden kunnostamisen rahoituksen säätelyä. Lainsäädäntötyön aikataulusta seu-
raa, että yksityismaiden kohteiden kunnostus voidaan aloittaa vasta 2021. Valtion, kun-
tien ja eräiden yhteisöjen mailla toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi huomioiden 
valtiontukisäännökset.

Kaikille kunnostettaville kohteille tehdään kunnostus- ja hoitosuunnitelma. Lisäksi varau-
dutaan seuraamaan niiden luonnonarvojen palautumista ja kehittymistä jatkossa tehtä-
vän säännöllisen hoidon osalta. Kunnostus- ja hoitotoimien tekeminen tarjoaa uusia elin-
keinonharjoittamisen mahdollisuuksia paikallisille maatiloille ja yrittäjille. 

2.2.5 Metsäisten elinympäristöjen hoito

Metsäisten elinympäristöjen hoidolla Helmi-ohjelmassa tällä hallituskaudella luonnonsuo-
jeluhallinnon osalta hoidetaan puustoisia elinympäristöjä, joiden luonnonarvot ovat vähen-
tyneet esimerkiksi elinympäristöjen umpeutumisen seurauksena tai ihmisen toiminnan 
takia. Tällaisia elinympäristöjä voivat olla esimerkiksi lehdot, jalopuumetsiköt, kalkkikalliot, 
paahdeympäristöt ja eri metsälajien esiintymispaikat. Tavoitteet ja tarpeet ovat erilaiset eri 
puolella Suomea, minkä vuoksi teeman tavoitteita on pohdittava alueellisesti ELY-keskuk-
sissa ja Metsähallituksen luontopalveluissa paikallistuntemukseen perustuen.

Alkuvaiheessa toimissa tullaan keskittymään kohteille, joilla on jokin alueen suojelua tur-
vaava sopimus, päätös, kaavamerkintä tai muu sitoumus. Tällä turvataan hoitotoimien 
vaikutusten pysyvyyttä. Helmi-ohjelmassa on tarkoitus jatkossa löytää myös uusia kei-
noja erilaisten kohteiden luonnonarvojen turvaamiseksi yhteistyössä maanomistajien ja 
paikallisten toimijoiden kanssa.

Helposti tunnistettavia kohteita hoitotoimille ovat ainakin seuraavat:
• valtion luonnonsuojelualueet ja muut suojelutarkoituksiin hankitut alueet
• luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut yksityiset suojelualueet (YSA-alueet)
• luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltavien luontotyyppien rajatut alueet (LTA-

alueet)
• erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat
• Natura-alueet (erityisesti muut kuin luonnonsuojelulain nojalla toteutettavat kohteet)
• muut lajisuojelukohteet (mahdollisen alueellisen priorisointisuunnitelman mukaisesti)
• kaavojen suojeluvarauskohteet
• kuntien / kaupunkien monimuotoisuuskohteet
• maanomistajien kanssa erikseen sovittavat kohteet (määräaikainen suojelu)
• eri toimijoiden kanssa yhteistyössä hoidettavat monimuotoisuuskohteet
• muut alueellisesti tunnistettavat tärkeät luontokohteet
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Käytännön hoitotoimia tekevät Metsähallitus, ELY-keskukset pääasiassa ostopalveluna 
sekä kunnat ja yhteistyökumppanit. Hoitotoimet tehdään suunnitelmallisesti ja kyseessä 
olevan luontokohteen tärkeimpiä suojeluarvoja parantavasti. Toimet suunnitellaan vai-
kuttaviksi ja kustannustehokkaiksi. Kokemusten kautta syntyvistä hyvistä käytännöistä 
ja vaikuttavista toimenpiteistä jaetaan tietoa muillekin toimijoille, joita voi hyödyntää ylei-
semminkin monimuotoisuuden edistämisessä.

Tavoitteena on saada hallituskauden aikana 600 kpl luontokohdetta hoidon piiriin. Ta-
voitteen saavuttamisesta vastaavat Metsähallitus ja ELY-keskukset yhteisesti. Tavoite on 
asetettu kappalemääräiseksi, jotta toimet kohdistuisivat vaikuttavuudeltaan mahdolli-
simman tehokkaasti ja hoitotarpeen kannalta kriittisimmille kohteille.

Metsäisten elinympäristöjen hoidolla on yhtymäkohtia METSO-ohjelmaan. METSOssa ei 
ole erillismäärärahaa metsäisten elinympäristöjen hoitoon lukuun ottamatta luonnon-
hoitohankkeita (MMM). Valtioneuvoston periaatepäätöksen laadinnan yhteydessä arvioi-
daan sidosryhmien kanssa METSOn jälkeisen ajan metsiensuojelutarpeet sekä tarvetta 
nykyistä laajemmille luonnonhoitotoimille myös talousmetsissä. METSO-ohjelma päättyy 
vuoteen 2025. 

2.2.6 Pienvesieni- ja rantaluonnon kunnostus

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostus –teemassa tavoitteena on tällä hallituskaudella 
kunnostaa ELY-keskusten ja Metsähallituksen luontopalveluden toimesta yhteensä 200 
pienvesien ja rantaluonnon kohdetta.

Pienvesillä tarkoitetaan puroja ja noroja, lampia, lähteikköjä sekä fladoja ja kluuveja. Suo-
men pienvesien kokonaispinta-ala on pieni, mutta niiden lukumäärä on erittäin suuri. 
Asiantuntija-arvioiden mukaan puroja ja noroja on yhteensä noin 100 000 km ja lähteitä 
100 000–200 000 kappaletta. Alle 10 hehtaarin lampia arvioidaan olevan noin 200 000. 
Fladoja Suomessa on noin 1 500 ja kluuvijärviä noin 450. Suomen pienvedet tunnetaan 
huonosti, joten kartoitus ja tilan arviointimenetelmien kehittäminen kunnostustoimien 
kohdentamiseksi on tärkeää. Myös kunnostuskohteiden priorisointia tarvitaan, koska 
kunnostusta vaativien kohteiden lukumäärä on suuri. Noin kolmannes pienvesistä tarvit-
see aktiivisia kunnostus- ja hoitotoimia. Kiireellisimmin hoidettavia ovat purot ja lähteet, 
jotka ovat luontotyypeistä kaikkein uhanalaisimpia. 

Rantaluontotyyppien tila tunnetaan huonosti, sisävesien 17 luokitellusta rantaluontotyy-
pistä 10 on puutteellisesti tunnettuja. Rantaluontotyyppien kunnostus- ja hoitotarpeen 
arviointi edellyttää rantojen inventointitietojen täydentämistä ja inventointimenetelmien 
kehittämistä. Tällä hetkelle tunnetuista rantaluontotyypeistä kiireellisimmät toimet koh-
distuvat hiekkarantoihin, dyyneihin ja fladoihin, joiden tila on heikentynyt erityisesti um-
peenkasvun, rehevöitymisen ja rakentamisen seurauksena. 

Kunnostustoimien suunnittelussa ja kohdentamisessa otetaan huomioon valuma-alue 
näkökulma. Valuma-alueelta tulevan ihmistoiminnan vaikutuksen minimointi on usein 
edellytys vaikuttaville kunnostustoimille. Kunnostukset kohdennetaan ensisijaisesti 
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Natura- verkoston alueella ja ne kytketään mahdollisimman usein muiden Helmi-ohjel-
man teemojen toimenpidekohteisiin vaikuttavuuden parantamiseksi. Toimenpidekokonai-
suuksia suunnitellaan myös uhanalaisten lajien esiintymien näkökulmasta kuten raakku, 
hyönteiset tai sammaleet.  

Alkuvaiheessa toimia aloitetaan ELY-keskusten ja Metsähallituksen pienvesi- ja rantain-
ventoinneissa jo tunnistetuissa ja arvioiduissa kohteissa. Samaan aikaan kehitetään kar-
toitus ja tilanarviointimenetelmiä kunnostuskohteiden priorisoinnin parantamiseksi. Tä-
män seurauksena inventoidaan ja kunnostetaan pienvesi- ja rantaluontokohteita uusien 
menetelmien avulla kohdentaen vuosina 2022-2030.

2.3 Poikkileikkaavat teemat: selvitykset  
ja seurannat sekä viestintä
Helmi-ohjelmassa on kaksi poikkileikkaavaa teemaa, jotka ovat inventoinnit ja selvitykset 
sekä viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. 

Selvitykset ja seurannat

Koko ohjelmalle laaditaan suunnitelma, joka kattaa ohjelman ekologiset, taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset. Kunkin teeman osalta tehdään tarvittavat paikkatietoanalyysit 
ja luontoinventoinnit sekä seurataan toimenpiteiden vaikutuksia. Seurannan avulla voi-
daan osoittaa ohjelman toimenpiteiden eteneminen, kustannustehokkuus sekä samalla 
toimien vaikutukset elinympäristöjen tilaan, paikallistalouteen, työllisyyteen ja keskeisiin 
ekosysteemipalveluihin. Suunnitelmissa on koota ryhmä pohtimaan ohjelmakokonaisuu-
den ja teemakohtaisten seurantojen järjestämistä huomioiden ekologisen vaikuttavuu-
den seuranta. Työ liittyy kiinteästi myös Helmi 2030-ohjelmatyöhön. 

Viestintä ja yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Helmi-ohjelman viestinnän suunnittelusta, sisällöistä ja toteutuksesta vastaavat ohjel-
mapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen ja viestintäasiantuntija Henna Birkman. Visu-
aalisesta ilmeestä vastaa visuaalinen suunnittelija Teemu Pokela. Kukin teemavastaava 
vastaa oman teemansa viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä, kehittää alueellisia ver-
kostoja ja etsii aiheita yhteiseen viestintään.

Helmi-ohjelman tavoitteiden toteutumiseksi laaja ja tiivis sidosryhmäyhteistyö on ehdot-
toman tärkeää. Tiivis yhteistyö merkittävien sidosryhmien kanssa myös lisää ohjelmien 
hyväksyttävyyttä. Helmi-ohjelmassa sidosryhmäyhteistyötä tehdään monella tasolla: 
projektiryhmässä, työryhmissä, teemakohtaisissa verkostoissa sekä alueellisissa ver-
kostoissa.

Viestintää tehdään yhdessä. Tiedotteita, tilaisuuksia ja viestintämateriaaleja suunnitel-
laan ja tuotetaan yhdessä muiden Helmi-toimijoiden kanssa. Viestinnän koordinaation 
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tukena toimii työryhmän organisaatioista koostuva viestintäryhmä. Viestinnän tavoittee-
na on
• Lisätä Helmi-ohjelman tunnettuutta ja hyväksyttävyyttä sekä ohjelman merkityksen 

ymmärtämistä. 
• Liittää Helmi-ohjelma laajempaan kontekstiinsa, osaksi keskustelua luonnon 

monimuotoisuudesta sekä lisätä tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja 
merkityksestä.

• Tehdä Helmi-töitä näkyväksi.
• Tukea ohjelman toteutusta niin, että vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjelman piiriin 

saadaan riittävästi uusia, sopivia kohteita.
• Tarjota maanomistajille, sidosryhmille ja päättäjille tietoa ohjelman yksityiskohdista 

päätöksenteon pohjaksi.
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3. Organisoituminen
Helmi 2030 -ohjelmatyön organisoituminen on kuvattu kohdassa 2.1. Seuraavaksi kuva-
taan Helmi-ohjelman käytännön toimien organisoituminen.  

3.1 Ympäristöministeriö
Helmi-ohjelma pohjautuu pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjauksiin. Ympäristömi-
nisteriön työtä johtaa ympäristöministeri Krista Mikkonen. Ympäristöministeriön työjär-
jestyksen mukaan koko ministeriön virkamiesjohdossa on kansliapäällikkö ja hänen alai-
suudessaan ylijohtajat. Luontoympäristöosaston ylijohtaja Tarja Haaranen toimii Helmin 
2030- ohjelmatyön ohjausryhmän puheenjohtajana ja ohjelmapäällikön lähiesihenkilönä. 
Hänen tehtäviinsä kuuluu siten kokonaisvastuu Helmi-ohjelmasta. 

Ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen johtaa Helmi-ohjelmaa ja vastaa ohjelman 
toimeenpanosta ja kehittämisestä. Ohjelmapäällikkö toimii myös Helmin 2030 -ohjelma-
työn työryhmän puheenjohtajana. 

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen osallistuu Helmi-ohjelman eri teemojen to-
teuttamiseen ja ohjelmaan sisältyvien hankkeiden kehittämiseen. Hänen vastuullaan on 
myös Kunta-Helmin käynnistäminen ja hän toimii Helmin 2030 -ohjelmatyön sihteerinä 
sekä ohjausryhmässä että työryhmässä. 

Helmi-ohjelman viestinnästä vastaa yhdessä ohjelmapäällikön kanssa viestintäasiantun-
tija Henna Birkman. Hänen tehtävänään on erityisesti ohjelman viestinnän suunnittelu ja 
toteutus sekä osallistuminen sidosryhmäyhteistyöhön.

Teemavastaavat

Ohjelman kuudella teemalla on vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on toimia teeman joh-
tavana asiantuntijana ja edistää teeman toteutumista yhdessä ohjelmapäällikön kanssa. 
Vastuuhenkilöt ovat
• Soiden suojelu: Esa Pynnönen
• Soiden ennallistaminen: Aulikki Alanen
• Lintuvesien kunnostus: Ilpo Huolman (UUDELY)
• Perinnebiotooppien kunnostus: Tapio Heikkilä
• Metsäisten elinympäristöjen hoito: Esa Pynnönen
• Pienvedet ja rantaluonto: Antton Keto

Jokainen teema organisoituu teemavastaavan johdolla, jotta toimenpiteen tavoitteet 
saavutetaan mahdollisimman hyvin. 
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3.2 ELY-keskukset

ELY-keskukset vastaavat Helmi-ohjelman toteutuksista alueillaan. ELY-keskuksiin rekry-
toidaan henkilöstöä toteuttamaan Helmi-töiden suunnittelua ja toimeenpanoa sekä 
koordinaatiota. ELY-keskusten ohjaus Helmi-töissä tehdään ympäristöministeriöstä tu-
losohjausprosessin kautta, tiedottamalla ja keskustelemalla luonnonsuojelupäälliköiden 
kokouksissa sekä ohjelmapäällikön ja teemavastaavien yhteydenpidolla ELY-keskuksiin. 
Lisäksi tietoa Helmi-ohjelmasta ja sen toteuttamista koskevista linjauksista annetaan 
koulutuksissa ja neuvottelupäivillä.

3.3 Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa Helmi-ohjelmaa valtion suojelualueilla sekä 
YSA-alueilla vuosittain asetettavien tulostavoitteiden kautta. Työnjako ELY-keskusten 
kanssa tehdään alueellisesti yhteistyössä sopien.  Metsähallituksen Luontopalvelut on 
nimennyt Helmi-töihin alueelliset ja teemoittaiset yhdyshenkilöt. 

3.4 Suomen ympäristökeskus
Helmi-töiden koordinaattorina SYKEssa toimii Teemu Rintala, joka osallistuu lisäksi Hel-
mi 2030-ohjelmatyöhön sihteeristön jäsenenä sekä osallistuu ympäristöministeriön 
ohjauksessa muuhun Helmi-ohjelman toteuttamiseen.  Sonja Forss koordinoi perinne-
biotooppien valtakunnallista inventointia, jonka pohjalta tehdään Helmin perinnebiotoop-
pikohteiden priorisointi ja tavoitteiden asettelu. Markku Mikkola-Roos koordinoi Helmiä 
tukevaa Elinympäristöjen tilan parantaminen - Lintuvedet -hanketta. Lisäksi SYKEssä on 
muita selvityksiä, jotka tukevat Helmi-ohjelman suojelu- ja ennallistamiskohteiden valin-
tojen kohdentamista, kuten kolmivuotinen Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- 
ja hoitotarpeet.

3.5 Muut toimijat
Kuntien Helmi-ohjelman töihin luodaan Kunta-Helmi erityisavustushaku. Erityisavustuk-
sella rahoitetaan kunnissa tehtäviä ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeita Helmin 
teemojen mukaisissa elinympäristöissä.  Kunta-Helmi -haku käynnistetään ensimmäistä 
kertaa vuonna 2020, jolloin kuntien Helmi-töitä avustetaan 3 miljoonalla eurolla. Kunta- 
Helmiä kehitetään ja jatkosta päätetään vuoden 2020 saatujen kokemusten perusteella. 
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4. Helmi-ohjelman 
määrärahat
Helmi-ohjelman budjetti vuonna 2020 on noin 42 miljoonaa euroa. Määrärahat jakaantu-
vat neljälle ympäristöministeriön momentille seuraavasti:
• 35.10.21 Luonnonsuojelun yleismenot. n. 20 miljoonaa euroa
• 35.10.52 Metsähallituksen luontopalvelut, n. 10 miljoonaa euroa
• 35.10.63 Luonnonsuojelun hankinnat ja korvaukset, n. 12 miljoonaa euroa
• 35.01.01. Ympäristöministeriön toimintamenomomentti, n. 0,3 miljoonaa euroa 
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