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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



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

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus: organisointi ja tulokset

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.
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93 asiantuntijaa 
30 organisaatiosta!



RAULAKO HE lausunnolle

LSL HE lausunnolle elo-syyskuussa 2021
Hanke päättyy 30.9.2021

- LSL: toimivuusarvioinnin 
päivitys valmistuu
- Ekologisen kompensaation 
raportti valmistuu

2020

RAULAKO: lain rakenne ja 
yleisperustelut valmistuvat

LSL: Vaikutusten arviointi alkaa

Sidosryhmien kuulemis- ja 
keskustelutilaisuudet

Sidosryhmien työpaja
Kansalaistilaisuus

Verkkokysely 23.1.-21.2.2020

Vaihtoehdot ekologisen 
kompensaation pilotoinnille 
valmistuvat

Projekti I: 7-8 kokousta 2020
Projekti II: 6 kokousta 2020
Projekti III: 4 kokousta 2020 

Tutkijatapaaminen

Hankkeen alustava työsuunnitelma ja aikataulu 2020

Neuvottelu saamelaiskäräjien 
kanssaRajapintatarkastelut muiden 

hallinnonalojen lainsäädäntö – LSL –
ympäristölainsäädäntö valmistuvat



Sidosryhmien kuuleminen hankkeen alkuvaiheessa
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Sidosryhmiä kuullaan laajasti

• Kansalaiskuuleminen verkkokyselyllä 23.1.2020 – 21.2.2020

• Neuvottelu saamelaiskäräjien kanssa 25.2.2020

• Sidosryhmien kuulemis- ja keskustelutilaisuudet:

4.2.2020
MMM
TEM
OM
VM
OKM

5.2.2020
Luonnonsuojeluliitto
Natur och Miljö
WWF
Bird Life Suomi 
Luonto-Liitto

6.2.2020
Paliskuntain yhdistys
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Latu
Suomen Partiolaiset
Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus

11.2.2020
Elinkeinoelämän 
Keskusliitto EK
Metsäteollisuus
MTK
SLC

12.2.2020
Kuntaliitto
ELY
AVI
Metsähallitus
Luomus
SYKE
Metsäkeskus 



Hankkeessa huomioon otettavat selvitykset

• Luonnonsuojelulainsäädännön toimivuusarviointi (SY 27/2010) ja sen valmisteilla oleva päivitys
• Luonnonsuojelulain muutostarpeita koskevan kansalaiskeskustelun tulokset (2015)

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 (SY5/2018)

• Suomen lajien uhanalaisuus, Suomen lajien punainen kirja 2019

• Luonnonsuojelulain lajisuojelun uudistamistarpeet –selvitys 2013

• Luontotyyppisuojelun nykytilanne ja kehittämistarpeet (SY 5/2013)

• Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus (VNTEAS 4/2017)

• Ympäristörikostorjunnan toimenpideohjelma 2019-2020

• Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä 

valmistelevan hankkeen loppuraportti (2019)

• Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten 

arviointi (VNTEAS)

• Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa –hanke (käynnissä)

• Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen (VNTEAS 2018)

• Ekologisen kompensaation kehittäminen (YM muistio 23.4.2019)

• Valmisteilla oleva selvitys toteutetuista ekologisen kompensaation pilotointihankkeista
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”Luonnonsuojelulainsäädäntöä 
uudistetaan arvioinnin 
pohjalta” (hallitusohjelma)



#luonnonsuojelulaki

#LSuudistus 

www.ym.fi/lsuudistus


