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Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus
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

Projekti II tehtävät
• Valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi rauhoitettujen lajien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä.
• Ehdotuksen laadinnassa on otettava huomioon korvausmenettelyn ja
ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevan hankkeen loppuraportin
lainsäädännölliset linjausehdotukset ja toteuttamisvaihtoehdot.
• Projektin tehtävänä on lisäksi valmistella ehdotuksia lainsäädännön
toimeenpanoa tukeviksi toimenpiteiksi.
• Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

3

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus: organisointi ja tulokset
Ohjausryhmä
- seuraa projektien työtä
- käsittelee ja keskustelee
keskeisimmistä linjauksista
- huolehtii projektien teemojen
yhteensovittamisesta

Projekti II
”RAULAKO”

Ehdotus hallituksen
esitykseksi rauhoitettujen
lajien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta ja
ennaltaehkäisystä

OHJAUSRYHMÄ
sihteeristö
Projekti I
LUONNONSUOJELULAKI

Ehdotus
hallituksen esitykseksi
luonnonsuojelulain
uudistamisesta sekä
ehdotus
luonnonsuojeluasetukseksi

Projekti
- valmistelee ehdotukset HE:ksi
- valmistelee ehdotukset
lainsäädännön toimeenpanoa
tukeviksi toimenpiteiksi ja
ohjeistuksiksi.

Projekti III
EKOLOGINEN
KOMPENSAATIO

Ehdotukset
ekologisen kompensaation
järjestämiseksi sekä ehdotus
ympäristöministeriön
ohjeistukseksi

Alustava työsuunnitelma ja aikataulu
Ohjausryhmän 1. kokous
II projektin 1. kokous
järjestäytyminen, esittäytyminen, projektin esittely
korvausmenettelyn nykytila ja kehittämistarpeet
luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen
korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevan hankkeen
suositukset
Sidosryhmien kuulemiset
Neuvottelu saamelaiskäräjien kanssa
II projektin 2. kokous
kuulemisen tulokset
keskustelu lain rakenteesta (määritelmät, yleiset periaatteet,
viranomaistehtävät jne., lain ja asetuksen suhde)
maatalousvahinkoja koskevat perusteet ja lainsäädännölliset linjaukset
II projektin 3. kokous
lain rakenne ja yleisperustelut
kalatalousvahinkoja koskevat perusteet ja lainsäädännölliset linjaukset

23.1.2020
11.2.2020 klo
9.00-11.00

Ohjausryhmän 2. kokous
Projektien tilannekatsaus ja linjattavat kysymykset
Raulako: lain rakenne ja yleisperustelut

27.3.2020 klo
9.00-11.00

II projektin 4. kokous
porotalousvahinkoja koskevat perusteet ja lainsäännölliset linjaukset
muiden vahinkojen perusteet

6.5.2020 klo
12.00-14.00

2/2020
25.2.2020
11.3.2020 klo
10.00-12.00

1.4.2020 klo
13.00-15.00

Alustava työsuunnitelma ja aikataulu
II projektin 5. kokous
vahinkojen ennaltaehkäiseminen
vahinkojen arvioinnin ja korvausten maksaminen
pykäläluonnokset, yksityiskohtaiset perustelut

27.5.2020 klo 12.00-14.00

Ohjausryhmän 3. kokous
Projektien tilannekatsaus
Raulako: Pykälät ja yksityiskohtaiset perustelut

25.5.2020 klo 14.0016.00

II projektin 6. kokous
HE viimeistely
vaikutusten arviointi

8/2020

Ohjausryhmän 4. kokous
Raulako: HE lausunnoille

8/2020

Lausuntokierros

9/2020

Luonnos HE:ksi

10/2020

Valtioneuvostokäsittely

1/2021

TP:n vahvistaminen
Säädösmuutosten voimaantulo

Hankkeessa huomioon otettavat selvitykset

”Luonnonsuojelulainsäädäntöä
uudistetaan arvioinnin
pohjalta” (hallitusohjelma)

• Luonnonsuojelulain ja –asetuksen uudistaminen –verkkosivut
• Laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
• Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

7

#luonnonsuojelulaki
#LSuudistus

www.ym.fi/lsuudistus

