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WWF:N HYVINVOINTI-
RESEPTI TULEVAAN 

HALLITUSOHJELMAAN
Ihmisen, luonnon ja talouden hyvinvointi kulkevat käsi 

kädessä. Tulevalla hallituskaudella ratkaistaan, millaisen 
tulevaisuuden rakennamme. Koska luonto on kaiken hyvin-
vointimme perusta, on meidän pysäytettävä sen köyhtyminen. 

Elinvoimainen luonto on Suomen ja suomalaisten etu.



Olennaisia toimia:
• EU:n biodiversiteettistrategian suojelu- ja ennallistamistavoittei-

den suunnitelmallinen täyttäminen.
• Helmi-, METSO- ja NOUSU-ohjelmien sekä Vesiensuojelun tehos- 

tamisohjelman muuttaminen pysyviksi ja niiden rahoituksen 
moninkertaistaminen.

• Vanhojen ja luonnonmetsien suojelu aloitetaan valtion omista-
mista metsistä. Potentiaalisille suojelukohteille tarvitaan kiireesti 
hakkuukielto, kunnes suojelukohteiden määrittely on valmistunut.

• Metsänhoidossa on otettava jatkuva kasvatus pääasialliseksi toi-
mintamalliksi.

• Ojitetut suot on ennallistettava.
• Vesistöjen hoidossa on siirryttävä kokonaisvaltaiseen valuma- 

aluekohtaiseen suunnitteluun.
• Metsälaki ja vesilaki on päivitettävä.

RATKAISUMME KESTÄVÄN  
HYVINVOINNIN TURVAAMISEKSI:

Suomi toimeenpanee  
EU:n biodiversiteettistrategian
Suomi on sitoutunut EU:n biodiversi- 
teettistrategiaan, jonka toimeenpanemi- 
nen on panostusta Suomen tulevaisuu-
teen. Luonnon suojeleminen ja ennallis-
taminen tuottavat elinvoimaisen luon-
non lisäksi ilmastohyötyjä muun muassa 
vahvistamalla hiilinieluja, jotka ovat 
välttämättömiä Hiilineutraali Suomi 
2035 -tavoitteen toteutumiselle.

Olennaisia toimia:
• On siirryttävä todelliseen kestävän kehityksen budjetointiin, jossa 

kaikki valtion budjettierät käydään läpi kestävyysnäkökulmasta.  
Ympäristölle haitalliset tuet tulee purkaa ja suunnata uudelleen 
luontoa hyödyttäviin toimiin.

• Luontotoimiin on budjetoitava 1 % bkt:sta vuosittain.
• Vihreä siirtymä on toteutettava niin, että luontokato ja ilmasto- 

kriisi ratkaistaan yhdessä. Tärkeänä työkaluna tähän ovat muun 
muassa luontopohjaiset ratkaisut.

• Hakkuumaksu on otettava käyttöön.
• Yritykset on otettava mukaan luonnon tilan parantamiseen.
• On otettava tavoitteeksi kasvattaa suomalaista luontopääomaa. 

Tämä tarkoittaa neitseellisten luonnonvarojen kulutuksen mer-
kittävää vähentämistä ja jalostusasteen nostamista.

Suomi investoi luontoon  
1 % bkt:sta vuosittain
Luonto on talouden perusta. Prosentti 
bruttokansantuotteesta vuodessa luonto-
kadon pysäyttämiseen ja luonnon kään-
tämiseen elpymisurassa ei ole paljon. 
Sijoitus luontoon on sijoitus ihmisten 
hyvinvointiin. Luontoon investoimalla 
tuotetaan luontoarvojen lisäksi muun 
muassa työtä luovaa ennallistamistalo-
utta, ilmastonmuutoksen hillintää ja so-
peutumiskykyä, hiilinieluja, terveyttä ja 
virkistystä.

Ota yhteyttä:
Pääsihteeri Liisa Rohweder: 040 840 7461
Suojelujohtaja Jari Luukkonen: 040 585 0020
Oikeudellinen neuvonantaja  
Raija-Leena Ojanen: 050 599 0232

Olennaisia toimia:
• Suomi edistää Kunmingin-Montrealin sopimuksen toimeenpanoa 

kansainvälisillä foorumeilla.
• Suomi toteuttaa kansainvälisissä sopimuksissa antamansa sitou- 

mukset kotimaassa.
• Tulevana NATO-jäsenenä Suomi profiloituu maana, joka edistää 

luonnon monimuotoisuuden huomioimista ilmaston rinnalla  
tärkeänä osana konfliktien ehkäisemistä.

• Valtiovarainministereiden ilmastokoalition Helsingin periaatteet 
on laajennettava koskemaan luontoa.

• Suomi toteuttaa YK:n tavoitteen kehitysyhteistyörahoituksesta ja 
nostaa oman kehitysyhteistyörahoituksensa 0,7 prosenttiin bkt:sta.

• Suomen kehitysyhteistyövaroja lisätään erityisesti luonnon moni-
muotoisuuden suojeluun ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kehittyvissä maissa.

Suomi edistää luonnon  
monimuotoisuutta globaalina 
turvallisuustekijänä
Suomi on profiloitunut kansainvälisesti 
ihmisoikeuksien ja rauhan puolestapu-
hujana, ja tulevalla hallituskaudella on 
tärkeää, että Suomi edistää monimuo-
toista ja terveellistä ympäristöä kansain-
välisissä neuvottelupöydissä ja nostaa 
ilmaston ja ympäristön roolia turvalli-
suuspoliittisessa keskustelussa.

Elämme luontokadon pysäyttämisessä ja ilmastokriisin  
hillitsemisessä kohtalonhetkiä. Tekojen aika on nyt.
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