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toimintaohjelman valmistelun aikajana

Murrosareena

Strategian ja toimintaohjelman valmistelu päätöksentekoon (BD-seurantatyöryhmä)

Alueelliset monimuotoisuusohjelmat

SOVA SOVA SOVA

Toimeenpano ja 
seuranta

Toimeenpano

Yhteiskunnan monimuotoisuustoimet Toimeenpano

Temaattiset alatyöryhmät

2021 2022



Kehys ja lähtökohdat

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

• CBD:n osapuolikokous

• Strategian keskeinen sisältö

• Toimintaohjelman tarkennukset

• EU:n biodiversiteettistrategia

• Tietyt EU-tason toimenpiteet

• Toimeenpanon ohjeistuksen valmistelu jatkuu 
vuoden 2021 aikana

• Kansallisen biodiversiteettistrategian ja 
toimintaohjelman loppuarvio

• Toimenpidetarpeet

• Muiden kansainvälisten sopimusten 
toimeenpano

• CITES, CMS, AEWA, EUROBATS, 
ASCOBANS, Ramsar, Bern, Helcom

• Marinin hallitusohjelma
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Kansallisen strategian ja toimintaohjelman 
tavoitteet
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Yleisiä periaatteita

• Toimenpiteet huomioivat luontokadon suorien ajurien lisäksi IPBES:n
Global Assessmentissa tunnistetut juurisyyt

• Toimintaohjelma rakennetaan edellisen toimintaohjelmakauden aikana 
tehdyn työn päälle

• Toimenpiteiden toimeenpanon ja vaikuttavuuden seurantaa kehitetään
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EU:n biodiversiteettistrategia

• Strategian pääsisältö kattaa toimet niin luonnonsuojelualueverkoston osalta kuin 
ekologista kestävyyttä lisäävät toimet suojelualueverkoston ulkopuolella eri 
toimialojen osalta

• Komission tärkeimmät ehdotukset ovat EU:n suojeltujen alueiden verkon 
laajentaminen sekä kunnianhimoisen EU:n luonnon ennallistamisohjelman 
kehittäminen

• Komissio tuo vahvasti toimien yhteyttä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen 
hillintään
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Selvitykset 2021
• VASU - Esiselvitys EU:n BD-strategian merkityksestä Suomessa (SYKE/LUKE)

• yhteistyössä MMM:n kanssa

=> valmistuu toukokuussa 2021

• KOKASU - Suojelualueverkoston kokonaistarkastelu yhteisiä EU-kriteerejä vasten (SYKE)

• EU-tavoite: 30 % suojelupinta-ala maalla ja merellä

=> esiselvitys valmistuu 2021 lopussa

=> Jatkotyö ja esitys lisäsuojelutarpeesta 2022/2023

• Tarkastelu vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelusta (SYKE/LUKE)

• EU-tavoite: jäljellä olevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien tiukka suojelu
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EU:n laillisesti sitovat 
ennallistamistavoitteet

• EU-tavoite: direktiivien liitteiden lajien ja 
luontotyyppien suojelutason turvaamisesta
ja tilanteen parantamisesta (30 % lajeista ja 
luontotyypeistä)

• EU-tavoite: komission lainsäädäntöehdotus
ennallistamistavoitteista 2021 syksyllä

• Keskustelussa olleita aiheita:

• Vuoteen 2050 mennessä EU:n ekosysteemit on 
ennallistettu ja säilytetään hyvässä tilassa

• Mahdollisesti välitavoite 2030 tai välitavoitteita

• Ensimmäisessä vaiheessa kohdentuu luontodirektiivin
ja lintudirektiivin liitteiden lajeihin ja luontotyyppeihin.



Metsät erityisesti EU:n 
biodiversiteettistrategiassa

• EU:n metsien määrän, laadun ja resilienssin
lisääminen

• EU:n metsästrategia (2021)

• Closer-to-Nature-Forestry –ohjeistus (2021) sekä

• 3 miljardin puun istuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

• Kattavana tavoitteena varmistaa, että EU:n bioenergiaa
koskeva sääntelykehikko on linjassa Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman aikaisempaa korkeamman
kunnianhimon kanssa. 
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Jatkotyö

• KOKASU ja Vanhat metsät –hankkeen 
sidosryhmätilaisuus 26.5.2021 klo 12

• Kansallinen luonnon monimuotoisuuden 
strategia ja toimintaohjelma laaditaan 2021 ja 
viimeistellään 2022 alkupuolella

• Seurantaan panostetaan erityisesti 
toimintaohjelmaa laadittaessa

• Väliarvio 2025 ja toimenpiteiden muokkaaminen 
tarvittaessa
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