
Luonnonsuojelun palvelut maakunnassa vuodessa 2021 eteenpäin 

1. Mitä varten ko. palvelukokonaisuus on olemassa eli mikä on sen tärkein 
tavoite?

Luonnonsuojelun palveluilla pyritään saavuttamaan ja säilyttämään luontotyyppien ja luon-

nonvaraisten eliölajien suotuisa suojelutaso. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden 

suojelu ja kestävä käyttö, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnon-

varojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen sekä luonnontuntemuksen ja 

yleisen luonnonharrastuksen lisääminen, luonnon virkistyskäytön ja yritystoiminnan edistä-

minen sekä terveyshyötyjen ja viihtyisyyden tukeminen. 

2. Mitkä ovat ne keinot, joilla tavoitteeseen päästään?

Vapaaehtoisuuteen perustuvien luonnonsuojelualueiden perustamiseen tähtäävät tehtävät 

 Maakunta edistää METSO-ohjelmaa maanomistajille suunnatulla viestinnällä, tieto-

palveluilla sekä hankeyhteistyöllä

 Maakunta huolehtii suojeltavaksi tarkoitettujen alueiden valtakunnallisiin kriteereihin

perustuvien suojeluarvojen arvioimisesta, käytettävissä olevien tietojen, ja maas-

tossa tehtävien havaintojen pohjalta

 Maakunta vastaa suojeltavien alueiden taloudellisen arvon arvioinneista ja neuvotte-

luista maanomistajan kanssa

 Maakunta tekee maanomistajan kanssa yksityisen suojelualueen perustamiseen

tähtäävän sopimuksen alueen rauhoitusmääräyksistä ja maksettavasta korvauksesta

 Jos toteuttamistapa on kauppa, maakunta neuvottelee kauppakirjan ehdoista ja laatii

asianmukaiset dokumentit

 Maakunta huolehtii kaupan jälkitöistä, kuten lainhuudon hakemisesta ja lohkomis-

toimituksesta sekä tietojen tallentamisen valtakunnalliseen suojelualuetietojärjes-

telmään

 Maakunta voi myös neuvotella alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta, sen ra-

jauksesta ja sopimuksen sisällöstä sekä voimassaolosta. Mikäli korvausta ei makseta,

maakunta voi tehdä sopimuksen maanomistajan kanssa.



 

 

Luonnon monimuotoisuutta koskeva yleinen viestintä, neuvonta ja tietoisuuden lisääminen 

 Yleinen viestintä, neuvonta ja tietoisuuden lisääminen voi liittyä alueiden käyttöön, 

aluekehittämiseen, maisemanhoitoon, vesien- ja merenhoitoon sekä erilaisiin 

hankkeisiin ja suunnitelmiin.  

 Maanomistajille suunnatulla ohjauksella, neuvonnalla ja viestinnällä edistetään 

yhteistyössä metsäsektorin kanssa vapaaehtoista luonnonsuojelua METSO-

toimintaohjelman kautta.  

 Maakunta antaa aktiivista sidosryhmille ohjausta, koulutusta ja neuvontaa uhan-

alaisten lajien ja luontotyyppien huomioon ottamiseksi, maatalousluonnon moni-

muotoisuuden edistämiseksi, maisema-arvojen huomioon ottamiseksi, vieraslajien 

torjumiseksi ja rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. 

 Viestintää voidaan edistää ja suunnata neuvonta- ja kehittämishankkeilla, joita suun-

nitellaan ja toteutetaan asian tai asiakasryhmän mukaan. 

 Neuvontapalvelua annetaan myös henkilöasiakkaille sisältäen viestinnän sähköisillä 

välineillä, tapaamiset ja maastokäynnit 

 

Luonnon monimuotoisuuden kestävän käytön tavoitteiden integrointi aluekehitystyöhön 

 Maakunta pyrkii ohjauksella ja asiantuntijayhteistyöllä ennakollisesti vaikuttamaan, 

että maakunnan omien tai maakunnan rahoittamien hankkeiden ja suunnitelmien 

valmistelussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden tur-

vaamiselle ja edistämiselle asetetut tavoitteet. Tehtävään liittyvät käytännön työ-

tehtävät ovat selvitysten laatimista ja vaikutusten arviointia, lausuntojen pyytämistä 

ja palautteen huomioon ottamista. 

 

Osallistuminen uhanalaisten lajien ja luontotyyppien inventointiin, seurantaan ja tieto-

varantojen ylläpitoon. Tehtävään liittyviä käytännön työtehtäviä ovat 

 uhanalaisten lajien ja luontotyyppien inventointiin, seurantaan osallistuminen erityi-

sesti suojelualueiden ulkopuolella. Työ edellyttää luonnonsuojelun asiantuntijoiden 

omaa maastotyötä ja konsulttityön tilaamista ja ohjausta. 

 suojeltavien lajien esiintymispaikkojen ja luonnonsuojelulailla suojeltujen luonto-

tyyppipäätösten valmisteluun osallistuminen yhteistyössä Luovan kanssa. Maakunta 

vastaa asiatietojen oikeellisuudesta käytössään olevien tietoaineistojen ja maasto-

havaintojen perusteella ja voi toimia yhteydenpitäjänä asianosaisiin nähden.  



 

 

 lajeja ja luontotyyppejä koskevien seuranta- ja havaintotietojen tallentaminen 

valtakunnalliseen yhteiskäyttöiseen tietojärjestelmään yhteistyössä muiden toimi-

joiden kuten Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen ja Luonnontieteellisen 

keskusmuseon Lajitietokeskuksen (Laji.fi) kanssa.  

 SYKE:n koordinoimiin lajien suojelun alueellisiin priorisointineuvotteluihin osallis-

tuminen Luovan, Metsähallituksen luontopalvelujen ja mahdollisten erikseen 

kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa.   

 

Maastoliikennelain ja ulkoilulain mukaiset päätösasiat 

 Maastoliikennelain tarkoittamien liikuntarajoitteisten erityislupien myöntäminen    

(28 §) 

 Ulkoilulain mukaisten ulkoilureittisuunnitelmien vahvistaminen (4 §) 

 Ulkoilureitin siirtämisestä koskevien päätösten ratkaiseminen maanomistajan 

esityksestä kunnan vastustaessa siirtämistä (11 §) 

 Ulkoilureittien tai sen osan lakkauttamista koskevien päätösten ratkaiseminen kun-

nan tai maan omistajan hakemuksesta (12 §) 

 

3. Keitä ovat tämän palvelukokonaisuuden asiakkaat? 

 
Palvelukokonaisuuden asiakkaita ovat kunnat, alueelliset yhteisöt, maakunnan asukkaat ja 

maanomistajat, yritykset, muut viranomaiset sekä yliopistot, maakuntamuseot, ammatti-

korkeakoulut ja muut oppilaitokset. 

 

Vapaaehtoisen luonnonsuojelun toteutukseen liittyviä asiakkaita ovat maanomistajat, 

hakkuuoikeuden haltijat, Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova), Metsähallituksen luonto-

palvelut, Ympäristöministeriö, Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, metsä-      

teollisuusyritykset, kansalaisjärjestöt ja Saamelaiskäräjät. 

 

Lajien ja luontotyyppien suojelun edistämistehtävän asiakkaita ovat edellä mainittujen 

tahojen lisäksi tutkimuslaitokset (Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus), luonnon-

tieteellinen keskusmuseo ja muut kasvi- ja eläintieteelliset museot, eliötyöryhmät ja muut 

lajiasiantuntijat, vapaaehtoisjärjestöt kuten BirdLife Suomi, Suomen Perhostutkijain Seura, 

Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto (WWF). 

 
 



 

 

Vapaaehtoisuuteen perustuvien luonnonsuojelualueiden perustamiseen tähtäävät tehtävät  

 toteutetaan maanomistajien pyynnöstä, yhteistyössä Luovan ja ympäristöministeriön 

sekä muiden sidosryhmien, kuten Suomen metsäkeskuksen, metsänhoito-

yhdistysten, metsäteollisuusyritysten ja luonnonsuojeluyhdistysten kanssa. 

 
Luonnon monimuotoisuutta koskeva yleinen viestintää, neuvonta ja tietoisuuden lisäämistä  

 toteutetaan kaikkien maakunnan asiakkaiden tarvetta varten. 

  
Luonnon monimuotoisuuden kestävän käytön tavoitteiden integrointi aluekehitystyöhön 

 Maakunnissa yritykset tarvitsevat luonnonsuojelun asiantuntemusta. Usein merkit-

tävät uudet teollisuuden, matkailun, kaivostoiminnan ja liikenteen investoinnit 

edellyttävät hankkeiden sovittamista luonnonsuojelulain reunaehtoihin. Monella 

alalla luonnon arvot ovat osa yritysten julkikuvaa ja tuotteista syntyvää mielikuvaa 

ja siten kilpailutekijä. 

 
Osallistuminen uhanalaisten lajien ja luontotyyppien inventointiin, seurantaan ja tieto-

varantojen ylläpitoon 

 Ajantasaisen lajien ja luontotyyppien esiintymis- ja seurantatietoa tarvitaan suojelu- 

ja hoitotoimien suunnittelun, kunnissa maankäytön suunnittelun sekä erilaisten 

hankkeiden suunnitteluun.  

 
Maastoliikennelain ja ulkoilulain mukaiset päätösasiat  

 toteutetaan hakijan tarpeista. 

 

4. Mitkä ovat tämän palvelukokonaisuuden tuotteet ja yksittäiset palvelut? 

 

Yleistä luonnonsuojelun palveluiden viestintä- ja tieto- sekä neuvontapalveluista 

 

Maakuntien luonnonsuojelun palvelut, viestintä, neuvonta ja tietoisuuden lisääminen 

tuotetaan sähköisiin, monikanavaisiin asiakaspalveluihin perustuen, hyödyntäen olemassa 

olevia järjestelmiä ja toimintatapoja. Verkosta ymparisto.fi-sivuilta löytyy keskeinen tarvit-

tava yhteinen ympäristötieto, sähköinen asiointi toimii käyttäjälähtöisesti kansallisen palve-

luväylän osana ja valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus tukee asiointia. 

Näiden jo olemassa olevien palveluiden lisäksi maakunnilla on mahdollisuus kehittää uusia, 



 

 

esimerkiksi kansalaisten, asukkaiden ja maanomistajien osallistamiseen perustuvia palve-

luita alueellaan. 

 
 metsonpolku.fi-verkkosivuille on koottu asiantuntijoiden yhteystiedot ja sähköiset 

asiointilomakkeet (yhteydenottolomake metsänomistajalle, METSO-suojeluhakemus,  

ympäristötukihakemuslomake, tarjous METSO-ohjelmaan).  

 metsään.fi-verkkosivuilta on mahdollisuus saada avoin metsätieto muun muassa 

metsien kasvupaikoista ja puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä sekä 

metsien käytöstä. 

 Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri, KTJ 

 Maakunnan asiantuntijoiden käytössä oleva luonnonsuojelun tietojärjestelmä ULJAS, 

Suojelualuetietojärjestelmä SATJ; näiden käytön mahdollistaminen yleisölle on valm-

isteltavana, mutta ei ehdi toteutua maakuntien aloittaessa toimintaansa.  

 Uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen tietojärjestelmä Hertta, SYKE 

 laji.fi Lajitietokeskus (Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS) 

 ArcGis/SYKE:n ylläpitämät paikkatietoaineistot 

 

Luvat, ilmoitukset ja päätökset 

 

Maakuntauudistuksen yhteydessä pääosa luonnonsuojelulain mukaisista oikeusharkintaa 

edellyttävistä valtakunnallisista lupa- ja ilmoitusasioita keskitetään Luovaan. Maakuntaan 

siirtyvät maastoliikennelain ja ulkoilulain mukaiset päätösasiat.  

 

Maakunnan maastoliikennelain mukaisia tehtäviä ovat maastoliikennelain 28 § mukaiset 

tehtävät. Menettelyissä noudatetaan maastoliikennelain ja hallintolain säännöksiä. Ohjeet 

maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakemisesta löytyvät ymparisto.fi-verkkosivulta. 

 

Maakunnan ulkoilulain mukaisia tehtäviä ovat ulkoilulain 4 §, 11 §, 12 §, 14 § ja 29 § 

mukaiset tehtävät. Menettelyissä noudatetaan ulkoilulain sekä hallintolain säännöksiä. 

 

 

 

Valvontapalvelut  

 

http://www.metsonpolku.fi/fi-FI
https://www.metsaan.fi/
https://laji.fi/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Kiellon_ja_rajoituksen_hakeminen_maasto_ja_vesiliikenteelle/Maastoliikenne/Maastoliikennelain_mukaisen_erityisluvan(37214)


 

 

Maakunnat vastaavat maastoliikennelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 

määräysten yleisestä valvonnasta (32 §). Valvonnasta säädetään em. laissa. Maasto-

liikennelain mukainen valvonta on maksutonta. Valvonnasta hyötyvät mahdolliset hai-

tankärsijät. 

 

Rahoituspalvelut 

 

Nykyisillä maakuntien liitoilla on omat verkkosivut myönnettävistä hankerahoituksista ja 

yhteystiedot lisätietojen antajista. Tämän lisäksi olemassa olevilta valtakunnallisilta verk-

kosivuilta saa tietoa hankerahoituksesta. Esim. rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Eu-

roopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen haki-

joille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille.  

 

Maakunnat myöntävät harkinnanvaraisia avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuri-

ympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakun-

nallisesti ja alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin sekä saariston 

ympäristönhoitoon. Sähköinen asiointi löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta ely-keskus.fi  

 

Kehittämis- ja edistämispalvelut 

 

Palveluiden saatavuudesta on oltava asianmukaiset tiedot maakunnan verkkosivuilla. 

Maakuntien luonnonsuojelun palvelut ovat luonteeltaan kehittämis- ja edistämispalveluja, 

jotka tulee huomioida läpileikkaavasti monissa maakuntien tehtävissä (mm. maakunnan 

suunnittelu, alueidenkäyttö, aluekehittäminen, vesien- ja merenhoito sekä erilaiset 

hankkeet ja suunnitelmat). Palvelut sisältävät mm. viranomaistehtäviä, asiantuntijapalve-

luita, neuvontaa, viestintää ja tietopalvelua sekä rahoituspalveluja. Tämän lisäksi maakunta 

edistää luonnonsuojelulain toimeenpanoa lisäämällä maakunnan toimijoiden osallistumista 

luonnon monimuotoisuuskysymyksiin.  

 

5. Mitkä ovat liittymä- ja rajapinnat maakunnan muiden palvelujen ja toisten       

organisaatioiden tuottamien palvelujen kanssa? 

 
Yhteydet ympäristöhallinnon asiantuntijoihin 

 Suomen ympäristökeskus 

 Luova 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue


 

 

 Metsähallitus 

 Luonnontieteellinen keskusmuseo 

 Ympäristöministeriö 

 
Sidosryhmäyhteistyö 

 Kunnat 

 ProAgria sekä Maa- ja kotitalousnaisten keskus 

 Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut 

 Maakunta- ja luonnontieteelliset museot 

 Kasvitieteelliset puutarhat 

 Kansalaisjärjestöt 

 Edunvalvontajärjestöt 

 Konsulttiyritykset 

 Muut yritykset  

 

6. Miten maakunnan sisäinen yhteistyö näiden palvelujen asiakaslähtöiseksi 
tuottamiseksi on järjestettävä?  

 

Luonnonsuojelun palveluita tuotetaan usean toimijan yhteistyönä. Olemassa olevat tieto-

järjestelmät ovat toimivan yhteistyön perusta. 

 

Asiantuntijoiden käytössä oleva ULJAS paikkatietojärjestelmä koostuu seuraavista tieto-   

järjestelmistä  

 suojelualuetietojärjestelmä (SATJ) 

 suojelualueiden suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmä (SASS) 

 suojelualueiden kuviotietojärjestelmä (SAKTI) ja  

 lajistotietojärjestelmä (LajiGIS).  

 

Näiden käytön mahdollistaminen yleisölle on valmisteltavana, mutta ei ehdi toteutua 

maakuntien aloittaessa toimintaansa.   

 

 



 

 

Muita luonnon monimuotoisuuden palveluissa tarvittavia tietojärjestelmiä ovat mm. 

 Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) 

 Hertta -eliölajit tietojärjestelmä (SYKE) 

 Laji.fi (Luomus) 

 ArcGis/SYKE:n ylläpitämät paikkatietoaineistot 

 

 


