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Sanna Marinin hallitukselle       30.3.2022 

 

Arvoisat ministerit, 

 

 

HALLITUKSEN PERINTÖ PUNNITAAN KEHYSRIIHESSÄ 

 

WWF on järkyttynyt sodasta, joka rikkoo YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta. Ajatuksemme 

ovat ukrainalaisten ja kaikkien niiden ihmisten puolella, joihin sota vaikuttaa ja toivomme nopeaa 

rauhanomaista ratkaisua.  

 

Hallituksen tehtävänä on ratkoa monta kriisiä samanaikaisesti. Kestävä ratkaisu myös ruokaturvaan 

ja energian saatavuuteen on vihreässä siirtymässä. Luontokadon lopettamiseen ja luonnon tilan 

elvyttämiseen tarvitaan pitkäjänteisesti riittävät resurssit. 

 

WWF on tyytyväinen, että ympäristöministeriö on käynnistämässä selvitystä luonnon moni-

muotoisuuden talousulottuvuuksista. Kestävän kehityksen budjetoinnin edellytysten varmistaminen 

on välttämätöntä, jotta jokainen tuleva budjettipäätös tukee suomalaisen elinkeinoelämän siirtymää 

ekologisesti kestävään liiketoimintaan ja jokaisen suomalaisten oikeutta hyvinvointia edistävään 

terveelliseen ympäristöön.  

 

UM:n uutinen Suomen kansainvälisen ilmastorahoituksen lisäämisestä on tärkeä osoitus kansain-

välisen vastuun kantamisesta, mutta on tärkeää, että Suomi kasvattaa kehitysyhteistyö-rahoitusta 

määrätietoisesti kohti 0,7 % tavoitetta, koska kehitysmaat ovat kärsineet pandemian vaikutuksista 

merkittävästi ja vaikutukset siellä ovat pitkäkestoisia.  

 

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (KAISU) hallitus teki periaatepäätöksiä monista 

tärkeistä rahoitusta vaativista ohjauskeinosta. Kehysriihessä Fossiilittoman liikenteen tiekartan 

toimien rahoitus on turvattava, jotta kansallinen tavoitteemme liikenteen kasvihuonekaasu-

päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä on saavutettavissa. 

 

Johdonmukaisen vihreän siirtymän tukemiseksi kehysriihessä pitää:  

 

• Luoda kestävän kehityksen budjetoinnin edellytykset vahvistamalla kestävän 

elvytyksen kriteerit ja ”do no harm” -periaate osaksi kaikkea budjetointia  

• Aloittaa valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu valtion luonnonmetsien 

suojelemiseksi 

• Päättää aloitteesta jolla valtiovarainministereiden ilmastokoalition oheen luodaan 

biodiversiteettikoalitio 

• Varmistaa 100 miljoonan euron tasokorotus luonnonsuojelun rahoitukseen 

säilytetään budjettikehyksessä seuraavalle hallituskaudelle, jotta mm. Helmi- ja 

Metso-ohjelmien rahoitus voidaan turvata  

• Lisätä ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan rahoitusta niin, että suojelu- ja 

ennallistamistoimien toteuttamiseen ja vihreän siirtymän investointien 

lupakäsittelyiden ripeään hoitamiseen on riittävästi henkilöresursseja 

• Kasvattaa määrätietoisesti kehitysyhteistyön määrärahoja kohti 0,7 % tavoitetta 
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Koronaelvytykseen laaditut kestävyyskriteerit nousevat taas suureen arvoon akuutteja ratkaisuja 

tehtäessä. Istuvan hallituksen viimeisen kehysriihen pitää varmistaa satsaukset uusiutuvan energian 

hankkeisiin ja varmistaen, että polttoon perustumattoman lämmöntuotannon teknologian 

kehittäminen ja käyttöönotto etenee ripeästi. Kestävän kehityksen budjetoinnissa keskeistä on 

huomioida ’do no harm’ -periaate. Valtion budjetista ei tule rahoittaa toimenpiteitä, joilla on 

haitallisia vaikutuksia ilmastoon, biodiversiteettiin ja kestävään luonnonvarojen käyttöön.  

 

Luonnonmetsät ovat rikkaimpia ekosysteemeitämme, eikä meillä ole varaa niiden menettämiseen. 

Ympäristöjärjestöjen laatimasta kyselystä selviää, että selvä enemmistö suomalaisista kannattaa 

luonnonmetsien suojelemista ja Luontopaneelin ehdottamaa valtion luonnonmetsien hakkuu-

kieltoa. Hakkupaine luonnonmetsiemme osalta on hälyttävä. On tärkeää pidättäytyä hakkuista 

potentiaalisilla alueilla, jotta arvokkaimmat kohteet voidaan turvata ja arvioinnin jälkeen suojella  

 

Ilmastokriisi ja luontokato ovat saman kolikon kaksi puolta ja ne on ratkaistava samanaikaisesti. 

Luontotoimet auttavat ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. 

Valtiovarainministereiden ilmastokoalition oheen olisi perustettava biodiversiteettikoalitio, joka toisi 

biodiversiteetin ilmastonmuutoksen rinnalle talouspolitiikan keskiöön.  

 

Luonnonsuojelu vaatii johdonmukaisia ja pitkäkestoisia toimia, joiden rahoituksen turvaaminen yli 

hallituskausien on välttämätöntä. Vähimmillään kehykseen on vietävä nykytaso, vaikka suojelun 

todellinen rahoitustarve onkin merkittävästi nykytasoa suurempi. 

 

Ympäristöministeriölle ja sen hallinnonalalle on tarpeen suunnata lisärahoitusta, jotta 

suojeluohjelmien toteutuminen ja vihreä siirtymä etenevät riittävän nopeasti. Energiainfra-

investointien käsittelyaikoihin liittyvää painetta on syytä ratkaista lisäämällä lupaviranomaisten 

henkilöstöresursseja, ei hidastamalla lainsäädäntökehitystä, jolla luonnon monimuotoisuuden ja 

ilmastopäästöjen huomioiminen valtavirtaistetaan lainsäädäntöön.  

 

Luontokato piti saada loppumaan jo vuoteen 2020, mutta rajallisten resurssien takia luontokato on 

edelleen jatkunut. Nyt käytävissä kv-biodiversiteettisopimusen neuvotteluissa keskustellaan kansal-

lisen ja kansainvälisen rahoituksen nostamisen tarpeesta, jotta sopimuksen tavoitteisiin päästään. 

Kehysriihessä pitää nostaa kansallisen ja kansainvälisen biodiversiteettirahoituksen osuutta, jotta 

Suomi hallitusohjelmanmukaisesti toimii edelläkävijänä kansainvälisissä neuvotteluissa. 

 

Olemme mielellään käytettävissä keskusteluihin asiasta. 

 

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