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Arvoisat ministerit, valtiosihteerit ja selvitystyöryhmän jäsenet, 
  
 
 
Koronakriisin vaikutukset ovat mittavat niin yksittäisten ihmisten arkeen kuin valtion talouteen. 
Vahvoille tukitoimille on välitön tarve. On kuitenkin tärkeää varmistua siitä, että yhtä kriisiä 
ratkaistaessa ei pahenneta toista. Valituilla toimilla voidaan auttaa ihmisiä selviämään akuutista 
tilanteesta niin, ettei samalla tueta saastuttamisen ja ylikulutuksen jatkamista yhteisillä varoilla. 
  
Meidän on rakennettava yhteiskuntamme kokonaisvaltaista kestävyyttä. Uusien taloudellisten 
toimien tulee olla linjassa ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden kanssa ja ohjata kriisin 
jälkeistä palautumista ekologisen jälleenrakennuksen tielle. Näin parannamme sekä ihmisten että 
luonnon hyvinvointia pitkällä aikavälillä. 
  
EU-maiden johtajat sanoivat jo viime viikolla, että EU:n elvytystoimet tulevat olemaan linjassa 
EU:n vihreän kehityksen ohjelman kanssa. Suomen hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen 
ministerityöryhmä totesi 1. huhtikuuta pidetyssä kokouksessaan1, että myös Suomen toimet 
suunnitellaan tukemaan ja vauhdittamaan hallitusohjelman ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita. 
Ilmasto- ja luonnonsuojelutoimet eivät voi odottaa, joten nämä linjaukset on laitettava 
käytäntöön. Kuten pääministeri Sanna Marin totesi Helsingin Sanomien haastattelussa2, 
ihmiskunnan pitää pystyä tekemään ilmastoratkaisuja tai muuten olemme vielä pahemmassa 
kriisissä kuin nyt.  
  
On erittäin tärkeää, että kansalliset tukitoimet ovat ilmastotieteen mukaisia. Suuryrityksille 
kohdistettuihin tukiin tulee liittää ehto, joka vaatii yrityksiltä niiden toiminnan mukauttamista 
Pariisin sopimuksen 1,5 asteen lämpenemisrajaan. Näin toteutetaan myös hallitusohjelman 
ilmastotavoitteita ja taataan julkisille investoinneille vahvempi tuotto.  
  
Hallitusohjelmassa on hyviä keinoja, joilla voidaan tukea samaan aikaan työllisyyttä, 
ympäristöongelmien ratkaisua sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. 
Luonnonsuojelutoimet, hallitusohjelman ilmastotoimenpiteet sekä kansainvälinen rahoitus 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja ilmastorahoitus maailman köyhimmille ovat tässä 
tilanteessa yhä tärkeämpiä. 
  
Luopumalla haitallisista tuista, kuten turpeen alennetusta verokannasta, saataisiin lisää julkisia 
varoja ekologiseen jälleenrakennukseen. Kestävillä talouden tukipaketeilla voidaan myös 
vahvistaa saastuttaja maksaa -periaatteen toteutumista ja ohjata kulutusta esimerkiksi 
ympäristöverojen avulla. 

 
1 https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ilmasto-ja-energiapoliittinen-ministerityoryhma-
koronavirusepidemian-jalkeiset-toimet-tukemaan-hiilineutraalin-yhteiskunnan-rakentamista 
2 https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006448420.html 



 

 

Luonnonsuojelutoimenpiteet, luonnonhoitotoimet ja elinympäristöjen ennallistaminen 
hyödyttävät niin ympäristöä, ilmastoa kuin uusien työpaikkojen luomista. Vesiensuojelun 
tehostamisen, patojen purkamisen ja kalateiden rakentamisen vauhdittaminen tuottaisivat sekä 
moninaisia ympäristöhyötyjä että työllistämismahdollisuuksia. 
  
Kestäviä elvytystoimia, jotka vauhdittavat fossiilittomaan hyvinvointiyhteiskuntaan siirtymistä, 
ovat esimerkiksi lisäinvestoinnit joukko- ja kevyeen liikenteeseen. Valtion tulisi myös lisätä 
tukea energiatehokkuustoimenpiteisiin, esimerkiksi lisäämällä kotitalouksien, taloyhtiöiden ja 
yritysten energiaremonttitukia ja korottamalla kohdistetusti kotitalousvähennystä. Kunnat ovat 
nyt tiukan paikan edessä, minkä lisäksi ne ovat avainasemassa ilmastoratkaisujen luomisessa ja 
toteuttamisessa. Siksi kuntia tulisi tukea ilmastoinvestoinneissa.  
  
Te voitte luoda nyt tehtävillä talouslinjauksilla pitkäjänteisesti työpaikkoja, vauhdittaa ilmasto- 
ja ympäristötoimia ja vahvistaa yhteiskuntamme sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Voitte 
tehdä ratkaisuja, jotka antavat ihmisille heidän tarvitsemaansa turvaa ja ulospääsyn 
kriisitilanteesta. Samalla voitte edistää reilua siirtymää kohti maailman ensimmäistä 
fossiilivapaata hyvinvointiyhteiskuntaa. 
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