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Julkinen sektori ei ole onnistunut pysäyttämään 
biodiversiteetin heikkenemistä
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Biodiversiteetti

Olemassa olevat suojelutoimet ja -sitoumukset

Kompensaatiot

Onko trendin 
kääntäminen muiden 

vastuulla?
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Ekologinen kompensaatio siirtää vastuun 
niille, joiden toiminnasta luonnon 
heikkeneminen johtuu
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Elinympäristöjä nakertava 
taloudellinen toiminta korvaa 

aiheuttamaansa vahinkoa 
suojelemalla tai ennallistamalla 

luontoa muualla 



Jaettu vastuu ekologisessa 
kompensaatiossa
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Lieventäminen

Jäljelle jäävä vaikutus

Ei nettovähennystä

Korvaava 
toimepide -
velvoitettu

Hyvitys, jolla 
varmistetaan 
parannus –

vapaaehtoinen?

Yritysten 
vastuulla
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Kompensaation ja offsetting-menettelyjen
keskeiset periaatteet ja haasteet

Periaatteet:

● Nettomenetysten välttäminen 
○ Nettoparannusten tavoittelu

● Suhde muuhun luonnonsuojeluun
○ Ei tule korvata muuta luonnonsuojelua eikä uhata jo suojeltuja alueita

Haasteet:

● Parannusten ja heikennysten mittaaminen
○ Vertailtavuus

● Parannusten sijoittelu
○ Menetetyn kohteen yhteyteen, lähelle vai muualle

● Parannusten ajoitus
○ Tuleeko parannuksen olla jo olemassa, kun se lunastetaan vai 

voidaanko ennallistaa vasta menetyksen jälkeen
● Epävarmuus luontoparannusten onnistumisessa

○ Millaisia marginaaleja tarvitaan

► Tunnistetaan myös suomalaisten toimijoiden parissa
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Helsinki 
Challenge palkittu

Pilotoi
biodiversiteetti-
kompensaatiota

Välittää 
kompensaatioita

Helsingin yliopisto, 
SITRA ja YM 
rahoittavat

Yhdessä 
toimijoiden kanssa



● USA, Australia, Saksa, Ranska Britannia, Ruotsi
● Soveltavat lieventämishierarkiaa
● Kehittäminen on vienyt vuosia
● Suomessa kompensaatio on mahdollinen 

nykylainsäädännön puitteissa, mutta se ei helpota 
poikkeusluvan saamista

► Tarvitaanko lakiin perustuva velvollisuus?
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Kansainväliset kokemukset perustuvat 
lakiin kirjattuun velvollisuuteen korvata 
luontoarvojen menetykset

Primmer, E., Similä, J., Salokannel, V., Raitanen, E. 2016. Habitaattipankkiin liittyvä 
sääntely ja toimintamalli Selvitys. 27.2.2017.  

http://www.ym.fi/download/noname/%7BE8DC5E9F-1D8F-4FD2-BF5E-B87C4EF6BCDF%7D/125763


Kompensaatiojärjestelmä tarvitsee luonnon turvaamiselle 
kysyntää: yrityksiltä, kuluttajilta, kansalaisilta, hallinnolta

Ekologinen kompensaatio: mahdollisuus 
vai velvollisuus ottaa vastuuta?

● Laissa säädetty velvollisuus on muualla luonut kysyntää offset-
markkinoille
○ Kiinnostuvatko yritykset myös ilman velvoitetta?

● Kompensaatioita voidaan Suomessa toteuttaa nykyisellä sääntelyllä 
○ Kiinnostaako yrityksiä, vaikka lupahelpotuksia ei ole tiedossa?

● Yritykset voivat vapaaehtoisesti turvata niitä luontoarvoja, joita ei 
ole suojeltu laissa
○ Ottavatko yritykset vapaaehtoisesti vastuuta?
○ Vai liittyykö vastuunotto velvoitteisiin?
○ Kantavatko kaikki vastuuta, vai voiko muutamien 

avaintoimijoiden vastuullinen toiminta välittyä koko arvoketjuun?
► Kysyntää luonnon turvaamiselle ja vastuun ottamiselle täytyy 

vielä luoda - me luomme sitä täällä!
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PANKKI

Sähköposti: eeva.primmer@ymparisto.fi
Twitter: @EevaPrimmer
Habitaatipankki: @NOWBiodiversity

Kiitos!

Ilman vastuun kantoa ei 
luontoa jää meidän 

lapsillemme, ei kaiken varalle, 
eikä sille itsellekään
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