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Sanna Marinin hallitukselle        3.9.2021 

 

 

Arvoisat ministerit, 

 

LUONTOPOSITIIVISUUDEN MUISTILISTA BUDJETTIRIIHEEN 

 

Luonto on liittolaisemme kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Ekologinen siirtymä on 

yhteiskunnan tärkein haaste 2020-luvulla. Ilman elinvoimaista luontoa ei ole kestävää taloutta. 

 

WWF on iloinen, että Suomi on edelläkävijöiden joukossa (mm. Leaders’ Pledge for Nature) 

luomassa kansainvälistä luonnon monimuotoisuuskehystä vuoden 2020 jälkeen (Post2020 Global 

Biodiversity Framework), jolla turvataan luonnon elinvoimaistuminen tuleville sukupolville. 

Pähkinänkuoressa tässä on kyse vuoteen 2030 mennessä toteutettavasta suojelun ja 

ennallistamisen olennaisesta lisäämisestä, haitallisen luonnonvarojen kulutuksen eli ekologisen 

jalanjäljen puolittamisesta sekä Suomen kaltaisten rikkaiden maiden tuesta kehittyvien maiden 

biodiversiteettityöhön. Tavoitteiden pitää heijastua myös kotimaan politiikassa jo vuoden 2022 

budjetissa. Tarvittava rahoitus voidaan ja pitää kattaa esimerkiksi vähentämällä ympäristölle 

haitallisia tukia. 

 

Vuoden 2022 budjetissa pitää huomioida ainakin seuraavat asiat:  

 

Suojelun lisääminen: 

• Luonnonsuojelualueiden hankintaan ja korvauksiin on budjetoitava 100 miljoonaa 

euroa. 

• Valtion mailla olevat luonnonmetsät on saatettava kiireellisesti suojelun piiriin 

https://wwf.fi/app/uploads/n/s/q/qu130lifp67chyqjbsx1o/kirje_ministereille_luonnonmetsat-

10-8-2021-valmis.pdf . 

• Suomen ympäristökeskukselle on annettava määräraha kuntien luontoneuvontaan. 

Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen: 

• Do no harm –periaate eli kestävän elvytyksen arviointikriteeristöä on sovellettava 

kaikkeen budjetointiin https://wwf.fi/app/uploads/9/i/c/j19u4dakzo09e811m3zb0m/wwf-

hallituksen-puolivaliriihessa-nostettava-kestavan-kehityksen-budjetointi-uudelle-

tasolle.pdf?swpmtx=5c43f38d37ca44d9a6ceee6ce8544f71&swpmtxnonce=a60120bf7b . 

• Luonnonvarojen arvo on kytkettävä valtiontalouden suunnitteluun (vrt. Dasgupta). 

• Kasvipainotteisen ruokavalion valtavirtaistumista on edistettävä hankerahoituksella. 

Globaali vastuu:  

• Kehitysyhteistyön rahoitusta on lisättävä systemaattisesti kohti YK:n 0,7 % 

sitoumusta. 

• Budjettiin on lisättävä kohdennettua rahoitusta ja resursseja ympäristön ja luonnon 

monimuotoisuuden suojelun edistämiseen globaalisti kehityspoliittisen selonteon 

linjausten toimeenpanemiseksi. 
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Lisäksi budjettiriihessä on vietävä läpi välttämättömät ilmastopäätökset hiilineutraaliuden 

saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Järjestöt ovat yhteisesti viestineet näistä 

https://wwf.fi/app/uploads/a/p/d/y2um7kopga5zu8otsvvxf8/ilmastoriihikirje_jarjestot.pdf . 

 

Budjettiriihi on paikka, jossa tulee osoittaa hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanoa 

luontokadon pysäyttämiseksi sekä kotimaassa että globaalisti.  

 

Luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut ovat hyvinvoinnille välttämättömiä. Luonto voi auttaa 

meitä myös ratkaisuissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mikäli vain annamme sille 

mahdollisuuden. Luontokato ja ilmastokriisi ovat pahapari, eikä toista voi ratkaista ilman toista. 

Vastajulkistettu IPCC:n raportti osoitti jälleen kerran, että ilmasto- ja luontotoimilla on kiire. Jokainen 

vuosi on kriittinen ja jokainen budjettiriihi tärkeiden ratkaisujen paikka.  

 

Hallituksen on siirryttävä luontopositiivisuuden aikaan ja nostettava luontopääoma selkeämmin 

osaksi yhteiskunnallisen kokonaiskehityksen määrittelyä. Kaikessa yhteisten varojen käytössä on 

toimittava niin, että luonnon köyhtyminen kääntyy vahvistumiseksi.  

 

Pysäytämme luonnon köyhtymisen lisäämällä ja tehostamalla suojelua, hillitsemällä 

ilmastonmuutosta, vähentämällä merkittävästi luonnonvarojen kulutusta ja kantamalla globaalin 

vastuumme. Nyt on aika toimia. 

 

 

Kunnioittavasti 

 

Maailman Luonnon Säätiö, World Wide Fund for Nature, Suomen rahasto sr. 

WWF SUOMI 

 

 

   

 

Liisa Rohweder, pääsihteeri   Raija-Leena Ojanen, oikeudellinen neuvonantaja 

liisa.rohweder@ww.fi    raija-leena.ojanen@wwf.fi 
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