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Valtioneuvoston periaatepäätös 
Suomen luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja kestävän käytön 
strategiasta vuosiksi 2012-2020
• Visio
• Vuoteen 2020 mennessä Suomen luonnon monimuotoisuuden 

köyhtyminen on pysäytetty.
• Luonnon monimuotoisuuden suotuisa tila ja ekosysteemipalvelut on 

varmistettu vuoteen 2050 mennessä.
• Suomi suojelee ja käyttää kestävästi luonnon monimuotoisuutta sen 

itseisarvon takia sekä ihmisten hyvinvoinnin lähteenä sekä kantaa 
vastuunsa luonnon monimuotoisuudesta kansainvälisenä toimijana.

• Valtioneuvosto katsoo, että edellä kuvatun tavoitetilan saavuttaminen 
edellyttää laaja-alaisia toimia, toimintatapojen muutoksia, 
kustannustehokkuutta ja laajapohjaista yhteistyötä.

• Missio
• Suomi ryhtyy tehokkaisiin ja kiireellisiin toimiin luonnon 

monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 
mennessä ja varmistaa, että vuoteen 2050 mennessä Suomen luonnon 
tila on vakaa ja edistää tulevaisuudessakin kansalaisten hyvinvointia.
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Valtavirtaistaminen

• Strategian viidessä päämäärässä korostuu luontoasioiden valtavirtaistaminen kaikkialle 
yhteiskuntaan, uusien toimijoiden saaminen mukaan luonnon puolesta tehtävään 
työhön, vankkaan tutkimustietoon perustuva päätöksenteko sekä Suomen vastuu 
maailman luonnosta osana kansainvälistä yhteisöä. 

• Tavoite 1.
• Suomalaiset hallitsevat perustiedot luonnon monimuotoisuudesta ja ovat tietoisia sen 

merkityksestä sekä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa sen suojeluun ja kestävään 
käyttöön.
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Yhteinen asia!

• Luonnon monimuotoisuuden ja siihen perustuvien luonnon tuottamien palvelujen 
turvaamisesta tulisi saada eri kansalaisryhmien ja toimialojen yhteinen asia, jonka ei 
katsota kuuluvan vain tietyille ihmis- tai ammattiryhmille. 

• Viestinnän strateginen ydintavoite on valtavirtaistaa luonnon monimuotoisuus, jotta yhä 
useammat ihmisryhmät ja yhteiskunnalliset toimijat kokisivat asian omakseen. Tiedon 
lisäämisen ja asenteisiin vaikuttamisen ohella tavoite on kannustaa yksittäisiä ihmisiä, 
viranomaisia ja elinkeinoja muuttamaan toimintaansa suuntaan, joka osaltaan turvaa 
luonnon monimuotoisuutta ja siihen perustuvien ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä. 
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Haasteita:

• Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jää edelleen muiden 
ympäristöongelmien varjoon

• TEE MUUTOS –viesti meni läpi ilmastokysymyksissä

• Helpommin nousee keskusteluun yksittäiset lajit tai luontoalueet

• Tietoisuuden parantaminen kaipaa bd:n tiiviimpää kytkentää muihin suuriin 
ympäristökysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen, luonnon ihmiselle 
tuottamiin palveluihin, ruokaturvallisuuteen, ihmisen hyvinvointiin ja 
vesivarojen suojeluun.
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Suomalaiset ja bd

Suomalaiset tuntevat eurooppalaisessa mittakaavassa luonnon 
monimuotoisuuden käsitteenä melko hyvin (Eurobarometri 2007 ja 2010). 
Samalla suomalaiset ovat EU-kansalaisista kaikkein vähiten huolissaan 
monimuotoisuuden hupenemisesta. Viestinnän avulla kansalaiset voidaan 
havahduttaa hälyttävään tilanteeseen ja saada heidät kiinnostumaan 
biologisesta monimuotoisuudesta laajempana kokonaisuutena sekä tukemaan 
sitä turvaavaa päätöksentekoa.

Noin puolet kokee olevansa huolissaan Suomen luonnon tilasta, mutta globaalin 
luonnontilasta kantaa huolta 78% (Ym ja Syke 2018).
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Positiivisia asioita!

• Yli 90 % pitää luontoa tärkeänä ja uskoo luonnon lisäävän hyvinvointia ja 
terveyttä.

• Vastuu luonnon suojelusta ja kestävästä käytöstä lankeaa suomalaisten 
mielestä ennen kaikkea jokaiselle itselleen (peräti 78%).

• Lajin/luonnontuntemus on heikentynyt, mutta ulkoilu ja retkeily luonnossa 
nousussa, näkyy Helsingin luontoalueilla> mahdollisuus!
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Maailman toimivin 
kaupunki
Helsingin kaupunkistrategia 
2017-2021

KH 4.9. ja valtuuston lopullinen päätös 27.9.

Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii 
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden 
lisäämiseksi. 



• Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu, 
saavutettavuus ja terveysvaikutukset 
turvataan.  

• Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan ja 
metsäverkostoa vahvistetaan. 

• Helsingin vesistöjen, sekä pienvesien että 
rannikkovesien tilaa parannetaan ja 
kiinnitetään huomiotta vaelluskalojen 
elpymiseen. 
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• Metsissä ja metsäisillä alueilla 
suunnitelmallinen monimuotoisuuden 
lisääminen on hoidon keskeisin tavoite. 

• Kaupungin puistojen monimuotoisuutta 
lisätään. 

• Kansallinen kaupunkipuisto-hankkeesta 
tehdään päätös kuluvan valtuustokauden 
aikana. 
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Kolme työpajaa

• 26.10. Terrestrinen luonto

• 9.11. Vesiluonto

• 23.11. Ympäristövastuullisuus 

 vielä aiempia selvemmin lähdetty etsimään uusia keinoja > näkyy iltapäivän 
työryhmien aiheissa.
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