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Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus

Koko hankkeen tavoitteet
• edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua lainsäädännön toimivuuden 

ja vaikuttavuuden parantamisen myötä
• lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä
• tehostaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä
• selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa 

lainsäädäntöä.

Hankkeen työn lähtökohtia
• Luonnon monimuotoisuuden suojelun tason ylläpitäminen ja edistäminen
• hallitusohjelman tavoitteet
• perustuslain vaatimukset
• EU-sääntelyn edellytykset
• kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisoikeudet ja oikeusturva
• tutkimustiedon hyödyntäminen
• digitalisaatio ja sähköisen asioinnin kehittäminen



Ekologisen kompensaation työryhmän tehtävät

• Arvioida lainsäädännön uudistustarpeita aiempien selvitysten 
perusteella ja valmistella sen pohjalta ehdotukset ekologisen 
kompensaation järjestämisestä vaiheittain

• Kehittää ekologisen kompensaation seurantamekanismeja ja 
ohjeistusta

• Suunnitella, toteuttaa ja arvioida lainsäädännön kehittämistä 
hyödyttävät ekologisen kompensaation pilottihankkeet 

• Luoda tarkemmat reunaehdot sille, millaisissa tilanteissa 
ekologista kompensaatiota voidaan käyttää 

• Kehittää ekologisen kompensaation sääntelyä 
luonnonsuojelulaissa

• Varmistaa työssä lieventämishierarkian toteutuminen
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Hallitusohjelman kirjaukset tehtävänannon 
taustalla

Pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä esimerkiksi isoissa 
infrastruktuurihankkeissa ja arvioidaan saatujen kokemusten 
perusteella lainsäädännön uudistustarpeita. 

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan periaatetta, jonka 
mukaan luonnon monimuotoisuutta vaurioittavan toiminnan 
haittoja hyvitetään parantamalla heikentyneitä elinympäristöjä ja 
luomalla uusia toisaalla kuitenkin niin, että kompensaatio on 
viimesijainen vaihtoehto luontohaittojen vähentämisen jälkeen. 

Ennen kompensaatiomahdollisuuden käyttöä tulee kuitenkin 
minimoida alkuperäisen hankkeen ympäristöhaitat.



Kansalliset suositukset työn taustalla

Luonnonsuojelulainsäädännön toimivuuden kokonaisarviointi (2010): 
”Korvaavien toimenpiteiden järjestelmää tulisi kehittää laajemmista 
kansallisista lähtökohdista” (kuin Natura 2000 -verkosto). 

Kansallisen biodiversiteettistrategian väliarvio (2017): ”Kuitenkin aiempi 
haitallinen kehitys on ollut osin niin voimakasta, ettei 2020-tavoitetta 
saavuteta ilman elinympäristöjen kehityksen kääntämistä parempaan 
suuntaan. Suunnanmuutosta on vaikea saada aikaan muutoin kuin 
riittävän elinympäristöjen määrän ja laadun parantamisella, 
ennallistamisella ja hoidolla. Asiakokonaisuus sekä siihen liittyvän ei 
nettohävikkiä -periaatteen (no net loss) soveltaminen vaatii tutkimusta, 
käsitteiden ja tavoitteiden tarkempaa määrittelyä sekä laajaa kansallista 
keskustelua.” 



EU ja ”no net loss” -tavoite

• Euroopan komission tiedonanto 3.5.2011 ’Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia vuoteen 2020’: toimenpide 7b: komissio tekee 2015 
mennessä ehdotuksen aloitteeksi, jolla varmistetaan (esimerkiksi 
kompensaatiojärjestelmien avulla), ettei tapahdu ekosysteemien ja 
ekosysteemipalvelujen nettohävikkiä (ei toteutunut – vielä)

• Euroopan parlamentin päätöslauselma 2012: kannustettiin komissiota 
kehittämään tehokkaat sääntelypuitteet ei nettohävikkiä -periaatteen 
saavuttamiseksi ja kehotettiin huomioimaan jäsenvaltioiden 
kokemukset sekä Business and Biodiversity Offsets Programme 
(BBOP) -verkoston kehittämät standardit 



OHJAUSRYHMÄ

Projekti II
”RAULAKO”

Projekti III
EKOLOGINEN 

KOMPENSAATIO

Projekti I
LUONNONSUOJELULAKI

Ehdotus 
hallituksen esitykseksi 
rauhoitettujen lajien 
aiheuttamien 
vahinkojen 
korvaamisesta ja 
ennaltaehkäisystä

Ehdotukset 
ekologisen kompensaation 
järjestämiseksi sekä ehdotus 
ympäristöministeriön 
ohjeistukseksi 

Ehdotus 
hallituksen esitykseksi 
luonnonsuojelulain 
uudistamisesta sekä 
ehdotus 
luonnonsuojeluasetukseksi

Ekologinen kompensaatio osana 

luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta

sihteeristö

Ohjausryhmä
- seuraa projektien työtä
- käsittelee ja keskustelee 

keskeisimmistä linjauksista
- huolehtii projektien teemojen 

yhteensovittamisesta 

Projekti
- valmistelee ehdotukset HE:ksi
- valmistelee ehdotukset 

lainsäädännön toimeenpanoa 
tukeviksi toimenpiteiksi ja 
ohjeistuksiksi.



Esittäjän nimi alatunnisteeseen 8



Ekologisen kompensaation tausta-aineisto
omalla sivulla
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Yhteiset
tausta-
aineistot
pääsivulla

10

”Luonnonsuojelulainsäädäntöä 
uudistetaan arvioinnin 
pohjalta” (hallitusohjelma)



Tiimeri-työtila

- Osahankkeen materiaalien jako
- Kutsu tulee tällä viikolla sekä jäsenille että varajäsenille

Julkinen materiaali osahankkeen sivulla

- Lyhyt tieto kokouksen aiheista (avoimuus valmistelusta) + 
sovittava julkinen materiaali
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LSL HE lausunnolle elo-syyskuussa 2021
Hanke päättyy 30.9.2021

2020

Työryhmän alustava aikataulu 2020

2. kokous 23.4.2020
- Selvityshankkeen tulokset
- Suunnitelma + 

pilottihankkeen linjaukset
- Muiden kokousten aiheet3. kokous elokuu

Sidosryhmien työpaja
Kansalaistilaisuus

Rajapintatarkastelut muiden 
hallinnonalojen lainsäädäntö – LSL –
ympäristölainsäädäntö valmistuvat

Tutkijatapaaminen

Sidosryhmien 
kuulemiset

1. kokous 12.2.2020
- aloituskokous
- Selvityshankkeen tilanne
- Lähtökohdat ja linjaukset 

4. kokous lokakuu

5. kokous joulukuu



#luonnonsuojelulaki

#LSuudistus 

www.ym.fi/lsuudistus


