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Hankkeen asettaminen Helmi-elinympäristöohjelman valmistelemiseksi

Asettaminen

Ympäristöministeriö on tänään asettanut hankkeen Helmi-elinympäristöohjelman
valmistelemiseksi vuoteen 2030 saakka. Hankkeella on ohjausryhmä ja työryhmä.

Hankkeen päätavoitteena on laatia vuoteen 2030 saakka ulottuva Helmi-
elinympäristöohjelma, jonka pohjalta valmistellaan ympäristöministeriössä valtioneuvoston
hyväksyttäväksi vietävä päätös Helmi-ohjelmasta keväällä 2021.

Toimikausi

21.1.2020 31.3.2021

Tausta

Vuosina 2018 ja 2019 julkaistujen luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointien mukaan
lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 prosenttia Suomen lajeista on uhanalaisia.
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 heikentävät
luontotyyppejä. Lajien uhanalaistumisen taustalla on etenkin metsätalous ja avoimien
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
monimuotoisuuden turvaava Suomi asetetaan tavoitteeksi pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen
tavoitteet. Tavoitteen toimenpiteissä todetaan, että ”Kasvatetaan luonnonsuojelun
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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  

Helmi-ohjelmassa on kuusi pääteemaa ja kaksi poikkileikkaavaa teemaa. 
Elinympäristökohtaiset pääteemat ovat: 

- Soiden suojelu 
- Soiden ennallistaminen ja vesien palautus 
- Lintuvesien kunnostus ja hoito 
- Perinnebiotooppien kunnostus ja hoito 
- Metsäisten elinympäristöjen hoito 
- Vesi- ja rantaluonnon kunnostus 

Ohjelman poikkileikkaavat teemat ovat inventoinnit ja selvitykset sekä viestintä ja 
sidosryhmäyhteistyö.  

Tavoitteet 
 
Hankkeen päätavoitteena on laatia vuoteen 2030 saakka ulottuva Helmi-
elinympäristöohjelma, jonka pohjalta valmistellaan ympäristöministeriössä valtioneuvoston 
hyväksyttäväksi vietävä päätös Helmi-ohjelmasta keväällä 2021.  
 
Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta 
ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, 
kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä 
kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan 
parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä 
muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.  
 
Hankkeessa on otettava huomioon pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatut 
luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvät tavoitteet sekä tähänastiset luonnon 
monimuotoisuutta koskevat selvitykset. 
 
Hankkeen ohjausryhmä 

 
Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja käsittelee työryhmän työhön liittyviä 
keskeisimpiä linjauksia. Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa, arviolta noin viisi kertaa 
toimikauden aikana.  
 
Puheenjohtaja   
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Ylijohtaja Saara Bäck, ympäristöministeriö  
 
Varapuheenjohtaja 
 
Osastopäällikkö Marja Kokkonen 
Maatalousneuvos Taina Vesanto (varajäsen) 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Jäsenet 
  
Neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa 
Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (varajäsen) 
Valtiovarainministeriö 
 
Ohjelmapäällikkö, ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen 
Neuvotteleva virkamies Antton Keto (varajäsen) 
Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto 
 
Yksikön päällikkö, ympäristöneuvos Mikko Kuusinen 
Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen (varajäsen) 
Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto 
 
Johtaja Mari Rajala 
Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola (varajäsen) 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 
 
Päällikkö Tuula Kurikka 
Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen (varajäsen) 
Metsähallitus, julkisten hallintotehtävien yksikkö 
 
Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo 
Ympäristöasiantuntija Ann-Mari Kuparinen (varajäsen) 
Metsähallitus, Metsätalous Oy 
 
Ohjelmapäällikkö Sanna Kasurinen 
Luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa (varajäsen) 
Suomen metsäkeskus 
 
Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi 
Erikoissuunnittelija Marko Svensberg (varajäsen) 
Suomen Riistakeskus 
 
Suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi 
Suojeluasiantuntija Tero Toivanen (varajäsen) 
BirdLife Suomi ry 
 
Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen 
Espoon kaupungin ympäristöjohtaja Tarja Söderman (varajäsen) 
Kuntaliitto 
 
 
Johtaja Aino Juslen 
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Intendentti Jari Valkama (varajäsen) 
Luonnontieteellinen keskusmuseo 
 
Kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija Markus Nissinen 
Lakimies Anna-Rosa Asikainen (varajäsen) 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry  
 
Jäsen ilmoitetaan myöhemmin 
(varajäsen ilmoitetaan myöhemmin) 
Maakuntien liitot 
 
Metsäjohtaja Karoliina Niemi 
Kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo (varajäsen) 
Metsäteollisuus ry 
 
Verksamhetsledare Bernt Nordman 
Miljövårdschef Anne Antman (varajäsen) 
Natur och miljö r.f. 
 
Toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko 
Johtava asiantuntija Sari Peltonen (varajäsen) 
ProAgria Keskusten liitto ry 
 
1. Varapuheenjohtaja Heikki Paltto 
Ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär (varajäsen) 
Saamelaiskäräjät 
 
Puheenjohtaja Harri Hölttä 
Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen (varajäsen) 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
 
Jurist Mikaela Strömberg-Schalin  
Ordförande Mats Nylund (varajäsen) 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
 

Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors 
Yhteyspäällikkö Jaska Salonen (varajäsen) 
Suomen metsästäjäliitto 
 
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Heli Jutila 
Biologisten tutkimusten yksikön päällikkö Anna Väisänen (varajäsen) 
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 
 
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen 
Suojelujohtaja Jari Luukkonen (varajäsen) 
WWF Suomi 
 
Pysyvä asiantuntija 
Viestintäasiantuntija Henna Birkman  
Ympäristöministeriö, Tieto- ja viestintä tulosalue 
 
Ohjausryhmän sihteeristön muodostavat työryhmän sihteerit. Sihteeristön koordinaattorina 
toimii erityisasiantuntija (viran täyttö kesken) ympäristöministeriöstä.  
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Hankkeessa on yksi työryhmä: 
 
Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus Helmi-elinympäristöohjelmasta.  Ehdotuksessa 
tulee olla vuoteen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset tavoitteet jokaiselle  
Helmi-ohjelman teemalle. Tavoitteita voidaan asettaa sekä luonnonsuojelualueille että 
niiden ulkopuolisille alueille.  Työryhmä kokoontuu noin 3-4 viikon välein.   
 
Työryhmä kuulee asiantuntijoita teemoittain. Työryhmän puheenjohtajan päätöksellä 
voidaan asettaa myös lyhytaikaisia teemakohtaisia alaryhmiä. 
 
Työryhmä 
 
Puheenjohtaja  
 
Ohjelmapäällikkö, ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö 
 
Varapuheenjohtaja 
 
Erityisasiantuntija Katja Matveinen 
Neuvotteleva virkamies Sini Wallenius (varajäsen) 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Työryhmän jäsenet 
 
Ympäristöneuvos Aulikki Alanen 
Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen (varajäsen) 
Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto 
 
Asiantuntija Heidi Krüger 
Erityisasiantuntija Riikka Knaapi (varajäsen) 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Luonnonsuojeluasiantuntija Riitta Ryömä  
Ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen (varajäsen) 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 
 
Erikoissuunnittelija Kaija Eisto 
Erikoissuunnittelija Jari Ilmonen (varajäsen) 
Metsähallitus, julkisten hallintotehtävien yksikkö 
 
Luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen 
Luonnonhoidon asiantuntija Nina Jungell (varajäsen) 
Suomen metsäkeskus 
 
Erikoissuunnittelija Marko Svensberg 
Erikoissuunnittelija Mikko Alhainen (varajäsen) 
Suomen riistakeskus 
 
 
 
Työryhmän sihteerit 
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Erityisasiantuntija (virantäyttö kesken),  
Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto (sihteeristön koordinaattori) 
 
Erityisasiantuntija Teemu Rintala  
Suomen ympäristökeskus 
 
Tutkija Juha Siitonen 
Luonnonvarakeskus 
 
 
Kuuleminen 
 
Hankkeessa kuullaan niitä tahoja, joita valmisteltavat ehdotukset voivat koskea. Ohjaus- ja 
työryhmä voivat kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja heitä voidaan kuulla myös yhdessä 
muiden ympäristöministeriössä käynnissä olevien lainsäädäntö- ja muiden hankkeiden 
kanssa. 
 
Huomioon otettavat selvitykset ja muu valmistelu 
 
Hankkeen työssä on otettava huomioon erityisesti seuraavat selvitykset: 
 
- SY5/2018 Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 

- Suomen lajien uhanalaisuus, Suomen lajien punainen kirja 2019 

- Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämisestä 2015 

- Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja 

vaikutusten arviointi (Valtioneuvoston tutkimus ja kehittämishanke, käynnissä) 

- Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa –hanke (käynnissä)  

 

Lisäksi hankkeessa on otettava huomioon myös muita aiheeseen liittyviä viimeaikaisia 
selvityksiä tarpeen mukaan.  
 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
 
Hanke toteutetaan virkatyönä ja kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. 
Kokouskulut maksetaan ympäristöministeriön talousarviotililtä 35.01.01.01 (yhteiset menot).  
 
 
 
 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen  
 
 
 
Ympäristöneuvos  Markus Tarasti  
 
 
 
JAKELU Ohjausryhmä 
  Työryhmä 
 
TIEDOKSI Ympäristöministeriön osastot ja yksiköt 


