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NÄYTTÖÖN PERUSTUVA 

TILANNEKUVA

JYU. Since 1863.

• Ihminen on pilannut tai hävittänyt suuren osan luonnosta, 
sen lajeista ja luontotyypeistä

• Luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien 
ekosysteemipalveluiden hävittäminen on nyt nopeampaa 
kuin koskaan ihmiskunnan historiassa

• Hävitys uhkaa ihmiskunnan itsensä hyvinvointia ja 
olemassaoloa

• Asteittainen muutos kohti kestävämpää tuotantoa ja 
kulutusta ei enää riitä saattamaan ihmiskuntaa kestävän 
kehityksen mukaiselle polulle

• Tarvitaan järjestelmämuutoksia
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NÄYTTÖÖN PERUSTUVA 

TILANNEKUVA

JYU. Since 1863.

• Maailman selkärankaisten lajien populaatiot ovat 
pienentyneet keskimäärin 60% vuosien 1970 ja 2014 välillä

• Suomen metsien luontotyypeistä 77 % uhanalaisia ja niiden 
kuntoa on heikennetty keskimäärin 68 %

• Soiden vastaavat luvut ovat 56 % ja 43 %

• Vuonna 2019 Suomen 48 000 eliölajista uhanalaisiksi 
luokiteltiin 11,9%, kun vuonna 2010 osuus oli 10,5%

• Ekosysteemien heikennykestä johtuva CO2

päästö on 2000-luvulla ollut 3,6 – 4,4 miljardia 
tonnia vuodessa (10-15 %)

• Luonnonvarainen elämä planeetalla hiipuu
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§ 1 LAIN TAVOITE

JYU. Since 1863.

• Kohta 3:

luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen

=> Käytön tukeminen?

• Ehdotus: luonnonvarojen ja luonnonympäristön käytön 
kestävyyden tukeminen

=> Kestävyyden tukeminen

=> Luonnonvara käsittää myös suoraan hyödynnettävät lajit

janne.kotiaho@jyu.fi                 @JanneKotiahoJYU.WISDOM Since 2018.



37 § SOVELTAMISALA

JYU. Since 1863.

• Ei koske:

Riistaeläimiä

Rauhoittamattomia eläimiä

Taloudellisesti hyödynnettäviä kaloja

• Ehdotus: Sisällytetään soveltamisalaan kaikki uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät lajit aina, riippumatta metsästys- tai 
kalastuslaista

Uhanalaisella lajilla vähintään korkea todennäköisyys hävitä Suomesta

• Ehdotus: Asetetaan määräaikainen metsästys- ja pyyntikielto 
kaikille uhanalaisille ja silmälläpidettäville lajeille

Määräaika päättyy kunnes lajien status on saatu nostettua 
elinvoimaiseksi

Vaikka metsästys ei olekaan uhanalaistumisen syy esimerkiksi 
vesilinnuilla, yksilöiden tappamisen salliminen ei auta lajia 
selviytymään
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47 § LAJIEN ESIINTYMISPAIKKOJEN 

SUOJELU

JYU. Since 1863.

• Koskee erityisesti suojeltavaksi määrättyjä lajeja

Kriteerinä ilmeinen häviämisuhka

• Ehdotus: Säädetään uhanalaisuusarvioinnin perusteella CR, 
EN ja VU lajit, joiden uhanalaisuusstatuksen kriteerinä on 
pieni populaatiokoko, suppea elinpiiri tai muu ilmeistä 
häviämisuhkaa ilmentävä kriteeri, erityisesti suojeltaviksi 
lajeiksi
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47 § LAJIEN ESIINTYMISPAIKKOJEN 

SUOJELU

JYU. Since 1863.

• Ehdotus: Esiintymispaikka => elinympäristö

Suojelun ei pidä perustua ainoastaan kullakin ajan hetkellä olemassa 
olevaan esiintymään

Ekologinen välttämättömyys, että elinympäristöjä turvataan myös 
nykyisten esiintymien ulkopuolella

Laki on monin paikoin hetkeen sidottu, pitäisi olla eteenpäin katsova ja 
tulevaisuudessa lajien tilanteen paranemisen turvaava

Koskee osin myös 10 § suojelualueen perustamisedellytyksistä, joihin 
voisi lisätä alueen potentiaalin kehittyä arvokkaaksi kohteeksi 
(ml. kytkeytyneisyys)

• Ehdotus: Erityisesti suojeltavan lajin elinympäristöjä ei saa 
heikentää

Viranomaisen todettava elinympäristö

Historiallinen havainto

Havainnosta riippumaton potentiaali 

janne.kotiaho@jyu.fi                 @JanneKotiahoJYU.WISDOM Since 2018.



47 § LAJIEN ESIINTYMISPAIKKOJEN 

SUOJELU

JYU. Since 1863.

• Ehdotus: viittaus suojelun lakkauttamiseen § 30 perusteella 
poistetaan

Nyt suojelu perustuu jatkuvasti olemassa olevaan esiintymään

Nyt luontoarvojen hävittämisestä palkitaan suojelun lakkauttamisella

Luonto yleensä ja lajien esiintymät  erityisesti ovat ajassa jatkuvasti 
muuttuvia

Lajin esiintymättömyyttä sille sopivassa elinympäristössä ei tule pitää 
suojelun lakkauttamisen perusteena

• Ehdotus: ulotetaan § 5a luontohaittaa koskevat säädökset 
koskemaan kaikkia erityisesti suojeltavia lajeja
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48 § POIKKEUKSET 

RAHOITUSSÄÄNNÖKSISTÄ 

JYU. Since 1863.

• ”Mitä 39 §:ssä ja 42 §:n 2 momentissa säädetään, ei estä 
alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai 
rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen 
tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin 
vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja 
eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä 
lisäkustannuksia.”

=> Rauhoitettuja lajeja saa tahallaan vahingoittaa ja häiritä 
lähes millä toiminnalla tahansa, jos tuhoamatta jättämisestä 
koituu merkittäviä lisäkustannuksia

=> Tekee tyhjäksi lain kirjaukset rauhoitetuista lajeista

• Ehdotus: harkittava tuleeko näin kaiken mahdollistava 
poikkeus sallia laissa
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KIITOS
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