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14.06.2022 kello 09.30 – 16.00, Scandic Simonkenttä (Ateljee 1), Simonkatu 9, 00100 Helsinki  

Kohti ekosysteemitilinpidon 
toimijaverkostoa? 

Ekosysteemitilinpito kokoaa yhteen olemassa olevia tietovirtoja luontopääomasta, eli 
ekosysteemien laajuudesta, luonnon tilan seurannasta sekä ekosysteemien tuottamista 
palveluista ja käytöstä. Sen tavoitteena on tuoda ekosysteemien merkitys kansantaloudelle ja 
ihmiskunnalle osaksi jo vakiintunutta kansantalouden tilinpitoa. Ekosysteemitilinpidolle on 
olemassa kansainvälinen tilastostandardi, jonka pohjalta EU on valmistelemassa uutta 
tilastoasetusta. Todennäköisesti Suomenkin tulee raportoida ekosysteemipalveluiden 
tarjonta ja käyttö vuonna 2024. Tästä voit lukea lisää uudelta ekosysteemitilinpidon 
teemasivulta: https://www.syke.fi/fi-FI/Ekosysteemitilinpito   

Ympäristön ja ekosysteemien tilaa seurataan monin tavoin ja käyttökohteita on lukuisia. 
Ekosysteemitilinpidon operationaalinen käyttöönotto vaatii kuitenkin onnistuakseen eri 
viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyötä. Tämän tilaisuuden tavoitteena on alustaa tätä 
keskustelua muutamilla puheenvuoroilla ja tuoda yhteen suomalaisia 
ekosysteemipalvelutiedon tuottajia ja käyttäjiä keskustelemaan ekosysteemitilinpidon 
kehittämistarpeista ja –askelmista.  

Tilaisuuden järjestää Suomen ympäristökeskus ja se on osa EU H2020 rahoitusohjelman 
Mapping and assessment for Integrated Ecosystem Accounting (MAIA) hanketta, jonka 
tavoitteena on valtavirtaistaa luontopääoman tilinpito EU maissa. Ympäristöministeriön 
rahoittama Suomen ekosysteemiobservatorio (FEO) -hanke puolestaan edistää 
ekosysteemitilinpidon lähtöaineistojen käytettävyyttä käytännön pilottihankkeiden avulla. 

 

Ilmoittautuminen 3.6.2022 mennessä tästä linkistä  

Tervetuloa! 

Tilaisuuden ohjelma 

9.30 Kahvit  

10.00 Tervetuloa & tilaisuuden tavoitteet   

 Soile Oinonen, Suomen ympäristökeskus 

 (jatkuu seuraavalla sivulla) 
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10:05  Ekosysteemitilinpidon tilannekatsaus EU:ssa ja Suomessa 

Pekka Hurskainen, Suomen ympäristökeskus 

10.25 Luontopääoma kansantaloudessa 

Sami Hautakangas, Valtiovarainministeriö 

10.35 Suomen ekosysteemiobservatorion rooli kansallisen biodiversiteettistrategian toimeenpanossa 

Joona Lehtomäki, Ympäristöministeriö   

10.45 Ympäristötilinpito kestävän kehityksen mittarina 

Johanna Pakarinen, Tilastokeskus 

11.00 Ekosysteemitilinpidon rooli Luontoviisaassa Suomessa 2035 

Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra  

11.15 Ekosysteemipalvelut – käytännön toimijan tietotarpeet 

Timo Lehesvirta, Metsä Group 

11.30 Tilinpito virkistyskäyttöstrategian tukena 

Tuija Lankia, Luonnonvarakeskus 

11.45 Ekosysteemitilinpito Suomen merenhoidon ja Luontostrategian tukena 

Liisa Saikkonen, Suomen ympäristökeskus 

12.00 Lounas (ilmoittautuneille maksuton) 

13.00 Ekosysteemitilinpidon verkosto: tavoitteet, haasteet ja mahdollinen työnjako. Oletko sinä 

mukana? 

• Ekosysteemitilinpidon tehtäväkenttä ja toimijat 

o Mahdollisuus varata puheenvuoro ilmoittautumisen yhteydessä 

• Toimijoiden yhteinen kieli  

o Ekosysteemitilinpidon termipankki  

• Toimijaverkoston viestintä 

o Ekosysteemitilinpidon teemasivut  

o Twitter-tili @EStilinpito 

• Kahvitauko 

• Resurssit ja työnjako 

o Verkosto 

o Tiedon tuotanto, mallinnus, menetelmien kehitys, laadun varmistus, virallinen 

tilastointi ja raportointi 

• Seuraavat askeleet 

16.00 Tilaisuus päättyy 
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