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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.

• Strategian viidessä päämäärässä korostuu luontoasioiden 
valtavirtaistaminen kaikkialle yhteiskuntaan, uusien toimijoiden saaminen 
mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön.

• Erityinen huomio kiinnitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Uusiutuvia 
luonnonvaroja tulee käyttää tavalla, joka varmistaa, että ne todellakin 
uusiutuvat eivätkä vähene. Uusiutumattomia luonnonvaroja taas on 
käytettävä mahdollisimman ekotehokkaasti.
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Toimenpiteet

• 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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Useita syitä

• Lajeja menetetään hälyttävää vauhtia

• Ihmisen ja luonnon kohtaaminen vähenee koko ajan

• Emme vielä tiedä läheskään kaikkea siitä kuinka tärkeä luonto on 
ihmiselle

• Luonnon oltava lähellä!

• Yhteiskunnan tulisi havahtua ymmärtämään luonnon merkitys ja 
ryhtyä tekoihin.
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TEE MUUTOS! 
MITÄ MINÄ VOIN TEHDÄ?
• Päiväkodit
• Koulut
• Oppilaitokset
• Työpaikat (ekotukihenkilöt)
• Yritykset
• Kiinteistöjen omistajat ja asukkaat
• Asukasyhdistykset
• Kaikki suunnittelijat tienpenkoista- päiväkotien pihoihin
• Kaikki luonnon hoitajat (kaupungin sisällä kommunikaatioketju kuntoon)
• Matkailuala
• Vapaa-aika, harrastusjärjestöt
• Sairaalat ja muut hoitolaitokset
• Portinavaajakartoitus rajaisi ja priorisoisi
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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.
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Mitä pitäisi tehdä bd:n hupenemiseksi?
Suomen IUCN –jäsenyyden 50-vuotisjuhlaseminaarin panelistit:

Mari Wahls: On tärkeätä, että emme vieraantuisi luonnosta ja että luonto olisi tuttu kaikille. 
Kasvatus, koulutus ja luontokokemukset ovat tärkeitä. Tärkeätä olisi kokea omistajuutta.
Olennaista saada läpäisevästi koko yhteiskuntaan, eri hallinnon aloille, eri sektoreille…..

Liisa Rohweder: Täytyy uskoa tutkijoita (tehneet parhaansa), yritykset mukaan, kuluttajien 
herättelyä, ihmiset parhaimmillaan kun on kriisi. > Bd:stä pitäisi tehdä ilmiö, tuodaan iholle, 
jos ekosysteemit eivät toimi, ei mahdollisuutta taloudelliselle toiminnalle!

Anni Sinnemäki: Vieraannuttu siitä mikä on oikea metsä. > Tärkeätä olla lapsesta lähtien 
tekemisessä bd:n kanssa.

Pertti Salolainen: Koululaisten mahdollisuus mennä metsään saatava korjatuksi! Nyt 
kuulemma ei ole rahaa.
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Aveliina Helm, University of Tartu 
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Niels De Zwarte – Bureau Stadsnatuur
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Niels De Zwarte – Bureau Stadsnatuur
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Niels De Zwarte – Bureau Stadsnatuur
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