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Vasemmistoliitto 
 
Ilmastonmuutos ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen ongelma. Olennaista ilmastonmuutoksen hillinnässä 
on hiilidioksidin määrä ilmakehässä, eli päästöt on saatava alas samalla kun nieluja kasvatetaan. Olemme 
esitelleet yksityiskohtaiset tavoitteemme ilmasto-ohjelmassamme ”Ilmastonmuutos ratkaistaan yhdessä – 
päästöt alle nollan jo 2030-luvun alussa” 
 
Ilmasto-ohjelmassa hahmottelemme aikataulun fossiilisista luopumiseen. Kivihiilen käyttö loppuu 
ensimmäisenä, turpeen energiakäyttö 2030-luvun alussa, öljy lämmöntuotannossa 2030-luvulla ja 
maakaasu viimeisenä, viimeistään 2040-luvun alussa. Liikenteessä päästöihin perustuvalla hinnoittelulla 
vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja suositaan vaihtoehtoisia käyttövoimia, mutta tuskin 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä saadaan loppumaan vielä 2030-luvulla. 
 
Ilmastonmuutoksen hillintä ei onnistu ilman yhteiskunnan rahavirtojen kääntämistä kestäviksi. Olemme 
ehdottaneet yritystukiremonttia, jossa ensivaiheessa ympäristölle haitallisia tukia karsitaan ja 
kohdennetaan uudelleen vähintään puolen miljardin edestä. Ei ole realistista ajatella, että kaikki tuet 
loppuisivat neljän vuoden aikana, mutta ensi vaalikaudella on tehtävä selkeä polku siitä, miten tukipolitiikka 
muutetaan ilmaston ja ympäristön kannalta kestäväksi ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi. 
 
Vasemmistoliitto on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Monimuotoisuutta tulee suojella 
sekä talousmetsissä, maatalousmaalla ja rakennetussa ympäristössä, mutta erityisesti tarvitsemme lisää 
suojelualueita. Luonnonsuojelualueiden hankinnan ja korvausten rahoituksessa on asetettava tavoitteeksi 
100 miljoonaa. Seuraavalla hallituskaudella rahoitusta on korotettava merkittävästi ja tavoitteellisesti, jotta 
tuo tavoite voidaan saavuttaa lähivuosina. 
 
Haluamme lisätä merkittävästi suojelualueiden määrää etenkin Lapin eteläpuolisessa Suomessa. Pitkän 
tähtäimen tavoite on 17% suojelu, mutta välitavoitteena tulee olla 10% suojelutaso. Tehtävä on vaativa, ja 
siksi seuraavan hallituksen täytyy laatia suunnitelma ja askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
Metsähallituksen tulostavoite on liian korkealla tasolla. Tulostavoitetta tulee alentaa merkittävästi, ja 
vuotuinen tulostavoite on määriteltävä sen mukaisesti, millaiset mahdollisuudet hakkuiden toteuttamiseen 
kestävästi on. Tärkeää on myös, miten Metsähallitus yhteisiä metsiämme hoitaa. Valtion mailla tulisi siirtyä 
jatkuvan kasvatuksen menetelmiin siellä, minne ne soveltuvat. Avohakkuita tulee rajoittaa metsälailla 
kriittisillä alueilla, ja lisäksi tietoa eri metsänhoitomenetelmistä tulee lisätä neuvonnalla. 
 
Energiantuotannon kannalta merkityksettömiä patoja tulee poistaa vaelluskalojen kantojen 
vahvistamiseksi. Hallitusohjelmassa tulee sopia patojen purkamisesta, mutta on epäselvää, miten monta 
patoa yhden hallituskauden aikana ehditään purkaa. Kalatalousvelvoitteet tule asettaa myös vanhoihin 
vesilupiin, ja velvoitteen toteutuksen tulee aidosti parantaa kalojen vaellusmahdollisuuksia. 
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