Avoin vastaus WWF:n vaalikyselyyn 2019
Sosialidemokraatit
a) Suomen kansallinen päästövähennystavoite vuodelle 2030 nostetaan vähintään 60 prosenttiin 1,5
asteen tavoitteen mukaisesti.
ei
SDP pitää tärkeänä, että Euroopan unionin päästövähennystavoitetta vuodelle 2030 kiristetään. Euroopan
parlamentti esitti lokakuussa 2018 tasoksi 55 % vuoden 1990-tasosta.SDP:n näkemyksen mukaan tämä on
hyvä lähtökohta EU:n ilmastopolitiikan uudelleen-määritykselle. SDP:n tavoite on hiilineutraali Suomi 2035.
b) Fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetetaan vuoteen 2035 mennessä.
ei kantaa
SDP on linjannut, että Suomessa tulee luopua asteittain turpeen energiakäytöstä ja fossiilisten
polttoaineiden käytöstä liikenteessä siirtymäaikojen avulla. Öljystä lämmityspolttoaineena tulee luopua
viimeistään 2030-luvun alkupuolella.
c) Energiantuhlaukseen ja fossiilisten energiamuotojen käyttöön kannustavat tuet lopetetaan seuraavalla
hallituskaudella.
ei kantaa
Yritystuilla tulee olla taloudellisia vaikutuksia kasvulle, tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja
markkinapuutteen korjaamiselle. Yritystuilla tulee olla yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten
eriarvoisuuden ehkäiseminen sekä vaikutus ilmastoon, ympäristöön ja turvallisuuteen.
d) Valtion budjetista käytetään vuosittain 100 miljoonaa euroa luonnonsuojelualueiden hankintaan ja
korvauksiin.
ei
SDP on esittänyt, että laajennetaan kansallispuistoverkostoa ja turvataan METSO-ohjelman rahoitus.
Soidensuojeluohjelma saatetaan loppuun.
e) Metsähallituksen vuotuista tulostavoitta lasketaan enintään 60 miljoonaan euroon vuodessa.
ei
SDP:n mukaan Metsähallituksen tulostavoitetta kohtuullistetaan siten, että luontoarvoltaan arvokkaat
metsät säilyvät.
f) Valtion budjetissa lisätään kehitysyhteistyömäärärahoja niin, että vuotuinen tuki nousee kahden
hallituskauden aikana 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.
ei
SDP:n vaaliohjelmassa esitetään, että Suomen tulee laatia uskottava suunnitelma
kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi 0,7% bruttokansantulosta vuoteen 2030 mennessä.
g) Valtion budjetissa osoitetaan valtionavustusta miljoona euroa vuosittain kasvispainotteisen ruokailun
kehittämiseen.
ei kantaa
SDP pitää asiaa tärkeänä mutta ei ole linjattu summista. Olemme esittäneet kestävän kehityksen
arvonlisäveroa kulutuksen ohjaamiseksi ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.
h) Valtion budjetissa osoitetaan kouluille valtionavustusta miljoona euroa vuosittain peruskoulun
opetussuunnitelman ympäristökasvatustavoitteisiin liittyvään täydennyskoulutukseen.
ei kantaa
SDP pitää asiaa tärkeänä mutta ei ole linjattu summista.

i) Etelä-Suomen pinta-alasta on suojeltuna pysyvästi vähintään 10 prosenttia hallituskauden päättyessä.
ei kantaa
j) Suojeltuja suoalueita lisätään 100 000 hehtaaria hallituskauden aikana.
ei kantaa
SDP pitää tärkeänä, että soidensuojeluohjelma saatetaan loppuun.
k) Ojitettuja soita ennallistetaan 100 000 hehtaaria hallituskauden aikana.
ei kantaa
SDP:n mielestä maatalousmaan päästöjä vähennetään lopettamalla turvemaiden ja soiden ojituksen
tukeminen. Turvemaiden ojituksesta tehdään luvanvaraista. Soidensuojeluohjelma saatetaan loppuun ja
soiden ennallistamista tuetaan.
l) Maatalouden ympäristöohjelmaan kirjataan vähintään 80 prosentin talviaikainen kasvipeitteisyys
eroosioherkimmille alueille.
ei kantaa
SDP:n mielestä maatalousmaan päästöjä vähennetään lopettamalla turvemaiden ja soiden ojituksen
tukeminen. Turvemaiden ojituksesta tehdään luvanvaraista. Soidensuojeluohjelma saatetaan loppuun ja
soiden ennallistamista tuetaan.
m) Virtavesistä puretaan vähintään 100 kappaletta vesivoiman tuotannosta poistuneita tai
energiantuotannon kannalta merkityksettömiä patoja hallituskauden aikana.
ei kantaa
Suomen uhanalaisia vaelluskalakantoja tulee vahvistaa kalojen luontaista elinkiertoa ylläpitämällä ja
palauttamalla. Vaelluskalojen kulku elin- ja lisääntymisalueille tulee turvata. Useista vanhoista
vesitalousluvista puuttuu kalatalousvelvoitteet kokonaan. Kalatalousvelvoitteet tulee lisätä niihin
vesitalouslupiin, joihin niitä ei ole aikaisemmin sisältynyt, mikäli kyseisen luvan piirissä olevasta
vesitaloushankkeesta aiheutuu kalakannalle ja kalastukselle vahinkoa. Myös jokiensuojelu sekä esimerkiksi
tierakentamisesta aiheutuneiden esteiden poistaminen ovat tärkeässä roolissa.
n) Metsälakia muutetaan lisäämällä säännökset, joilla rajoitetaan avohakkuita ja edistetään luonnon
hoitoa.
ei kantaa
Metsälajeja ja niiden elinympäristöjä tulee suojella myös osana talousmetsien käyttöä. Lahopuuta, tärkeitä
elinympäristöjä sekä siirtymäkäytäviä lajeille on säilytettävä osana metsänhoitotoimenpiteitä nykyistä
enemmän. Metsähakkuita tehdään menetelmin, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuuden ja volyymillä,
joka takaa riittävät hiilinielut.
o) Vesilakia muutetaan niin, että ajantasaiset kalatievelvoitteet voidaan sisällyttää kaikkiin vesilupiin.
kyllä
Kalatalousvelvoitteet tulee lisätä niihin vesitalouslupiin, joihin niitä ei ole aikaisemmin sisältynyt, mikäli
kyseisen luvan piirissä olevasta vesitaloushankkeesta aiheutuu kalakannalle ja kalastukselle vahinkoa.
p) Suomi tukee EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin säilyttämistä ennallaan.
ei kantaa
Arvio on, että komissio antaa lakiehdotuksen aikaisintaan vuonna 2021. Jäsenvaltiot muodostavat sen
jälkeen kantansa komission mahdolliseen ehdotukseen. Puitedirektiiviä ei ole syytä heikentää.

