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”
Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuu. 

Uusimpien arvioiden mukaan Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia 

lähes puolet ja lajeista reilu kymmenes.

Suomen valtioneuvoston yksi tavoitteista: 

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi



Monimuotoisuus

• Biodiversiteetti = biologinen monimuotoisuus tai 
elonkirjo

• Mitataan tietyn alueen lajiston runsaudella.

• Maatalousluonnon monimuotoisuus: 

• erilaisten kasvi-, eläin- ja muiden eliölajien runsautta 

sekä elinvoimaisuutta alueilla, joihin 

maataloustoiminta vaikuttaa suoraan tai välillisesti

• luontotyyppien ja geeniperimän vaihtelevuus

• geeniperimän monipuolisuus: tuotantoeläinrotujen ja 

-kasvilajikkeiden runsautta.



• Projektin kesto vuoden 
2022 loppuun.

• Projektin tavoitteena on 
maatalousluonnon 
monimuotoisuuden 
edistäminen 
tuottamalla:

• ajankohtainen, 

• selkeä,

• kohderyhmien 

käytännön työtä 

palveleva 

viestintäkokonaisuus.



Nykytilan kartoitus ELY-keskusten, 

neuvojien ja kuntien osalta



ELY-keskuksille, neuvojille ja kunnille toteutetut 
työpajat ja ennakkokysely

• Suurimmat haasteet maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämisessä 
tämän selvityksen perusteella hallinnon ja neuvojien osalta ovat:

• vuorovaikutuksen puute ja yksisuuntaisuus eri tahojen välillä,

• tukijärjestelmän ja eri tilalla tehtävien toimien ristiriitaisuus,

• viljelijät pitävät LUMO-toimia toissijaisena asiana,

• oman LUMO-osaamisen kehittäminen on hankalaa,

• tieto on hajanaista,

• Ruokaviraston nykyinen ohjeistus keskittyy vain tukiehtoihin eikä 
konkreettisiin toimiin tilalla tai tietoisuuden lisäämiseen toimien hyödyistä. 



Työpajojen tulokset

• Työpajoissa ideoiduissa ratkaisuissa korostuivat 

• oleellisen tiedon kokoaminen yhteen paikkaan, 

• eri tahojen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ja verkostot,

• hallinto ottaisi aiempaa suurempaa roolia aiheen edistämisessä

• asennemuutos sekä hallinnossa ja neuvontaorganisaatioissa että viljelijöiden 
keskuudessa.

• Työpajoissa osallistujat tuottivat konkreettisia ratkaisuja projektiryhmän 
käyttöön.



Entäs viljelijät?





Kyselyn ja haastattelujen tulokset

1. Asennemuutos on välttämätön aiheen edistämiseksi.
1. Viljelijöiden, hallinnon, kuluttajien ja median osalta.

2. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen vaatii henkilökohtaisen 
siteen aiheeseen.

3. Käytännön tietoa tarvitaan lisää.
1. Vaikutukset tilan kannattavuuteen.

2. Miten toimia tilalla monimuotoisuutta hyödyttävästi?

4. Hakukoneet ja sosiaalinen media tärkeitä tiedon tiedonlähteitä.

5. Tarvetta vertaistuelle ja verkostoitumiselle.

6. Viranomaisen roolin tulisi muuttua valvojasta valmentajaksi.
1. Esimerkiksi valvontakäyntien toivotaan muuttuvan enemmän neuvontakäynneiksi.



”
Tätä työtä meidän on tehtävä 

yhdessä!

Lisätietoja projektista: ruokavirasto.fi/lumo



Paula Nykänen

Viestintäasiantuntija ja LUMO-projektin 
vastuuhenkilö

Sähköposti: paula.nykanen@ruokavirasto.fi

Kiitos!


