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Suomen luonnon tila on heikentynyt hälyttävästi viimeisten vuosikymmenien aikana.  
Hallituksella on mahdollisuus saada luonto sekä talous kuntoon uudenlaisella ajatte-
lulla. Hyvinvoiva luonto luo perustan talouden kehittämiselle, ihmisten terveydelle, 
innovaatioille ja uusille työpaikoille. Jos emme toimi nyt, joudumme maksamaan 
moninkertaisen hinnan tulevaisuudessa.

ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ EDISTÄÄ TALOUSKEHITYSTÄ
Monimuotoinen ja elinvoimainen luonto tarjoaa meille puhdasta ilmaa ja vettä, 
ruokaa, ravinteiden kierrätystä ja kasvien pölytystä. Hyvinvoiva luonto on myös mo-
nen elinkeinon perusta. Esimerkiksi hyvässä kunnossa oleva Itämeri voi selvitysten 
mukaan tarjota 550 000 – 900 000 työpaikkaa Itämeren alueelle1. 

Luontomatkailu työllistää jo nyt lähes yhtä paljon kuin massa- ja paperiteollisuus2. 
Kotimaisen uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden lisääminen puoles-
taan voisivat tuoreen selvityksen mukaan tuoda Suomeen 50 000 työpaikkaa vuoteen 
2020 mennessä ja 90 000 työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä3. Energiaremontin 
avulla Suomesta on mahdollisuus tehdä cleantechin vientimaa4.

HYVINVOIVA LUONTO PITÄÄ IHMISET TERVEINÄ  
Tutkimukset osoittavat kiistatta, että monimuotoinen luonto edistää sekä psyykkistä 
että fyysistä terveyttä5. Läheltä löytyvä luonto tarjoaa kaikille liikuntamahdollisuuk-
sia, vähentää stressiä ja pitää ihmiset työkykyisinä. Suomalaisten mielestä esimerkik-
si metsiä koskevassa päätöksenteossa tärkein asia on monimuotoisuuden turvaami-
nen6. Puhdas luonto on olennainen osa suomalaista kulttuuria, ulkomailla maamme 
tunnetaan puhtaista järvistä ja jylhistä metsistä. 

KANNETAAN YHDESSÄ VASTUU 
Suomi on sitoutunut usean kansainvälisen sopimuksen kautta luonnon ja ympäristön 
suojeluun. Sitoumusten mukaan mm. luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on 
pysäytettävä7, EU:n ilmasto- ja energiapaketin maakohtaiset tavoitteet8 ja Itäme-
ren hyvä ekologinen tila saavutettava vuoteen 2020 mennessä9. Jos emme noudata 
sitoumuksia, ainutlaatuisen luontomme tila heikkenee. Kun toimimme edelläkävijänä 
yhteisen vastuun kantamisessa, voimme vaatia muiltakin valtioilta tekoja elämän 
edellytyksiä ylläpitävän ympäristömme turvaamiseksi.

Hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Suomen kilpailukyky rakentuu kor-
kealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle 
uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen.”

Kestävä kehitys ei tapahdu toivomalla. Hallitusohjelman tavoitteiden 
toteuttaminen ekologisesti kestävästi vaatii vahvempia toimenpiteitä. 
WWF painottaa seuraavia ratkaisuja. 

VESIEN JA METSIEN SUOJELUN RAHOITUKSEN VARMISTAMINEN
> Hallitus on leikkaamassa vesien ja metsien suojelun rahoituksesta 
yli  60 %. Biotalouden aito kestävyys ei voi toteutua, jos suojeluun ei 
löydy rahaa.

KIVIHIILESTÄ LUOPUMINEN JA ÖLJYRIIPPUVUUDEN PUOLITTAMINEN 2020-LUVULLA
> Hallitusohjelman tavoitteet ovat tältä osin hyviä - puu ei kuitenkaan 
riitä näiden toteuttamiseen. Tavoitteet on toteutettava energiatehok-
kuudella, liikenteen sähköistämisellä, lämpöpumpuilla, aurinkoläm-
möllä ja muilla polttoon perustumattomilla vaihtoehdoilla.

KEHITYSYHTEISTYÖVAROJEN SÄILYTTÄMINEN
> Järjestöille myönnettävistä kehitysyhteistyövaroista leikataan jopa
43 prosenttia. Järjestöjen vaikuttava ja pitkäjänteinen työ Suomen
kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi vaarantuu. Luon-
non monimuotoisuus on heikentynyt kehitysmaissa 1970-luvulta 58 
prosenttia, mikä hankaloittaa kehitysmaissa ruoan, veden ja energian 
tuotantoa. On vastuutonta jättää kehitysmaat selviämään yksin osin 
korkean kulutuksemme aiheuttamista ongelmista. 

HAITALLISTEN TUKIEN OHJAAMINEN UUDELLEEN
> Cleantech-tavoitteet kärsivät haitallisista tuista. Budjettiehdotus 
säilyttää energiaan liittyvien haitallisten tukien määrän 2 miljardissa 
eurossa. Viidesosa siitä riittäisi vesien ja metsien suojelun rahoituksen 
säilyttämiseen edellisvuosien tasolla.

1Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea (2015)  
2 Suomen biotalousstrategia (2014)  
3 Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla (2014)  
4 Viisi ehdotusta Suomelle (2015)  
5 Kaupunkimetsät auttavat palautumaan arkipäivän stressistä (2012), Yhteys luontoon voi ehkäistä allergioita (2012), Luonnossa 
oleskelun ja ulkoilun vaikutus stressiin (2013)  
6 Values, fairness and legitimacy: In the context of finnish forest and nature conservation policy (2014)  
7 Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 
2012–2020 (2012)  
8 KOM(2008) 30 lopullinen, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle, Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle (2008)  
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