
 



 

 

Mitä hallituksen täytyy saavuttaa ja edistää neljän vuoden aikana? 

 

 

Kansainvälisen Living Planet -indeksin mukaan maapallon 

selkärankaisten eläinten määrä on puolittunut vuodesta 1970 tähän 

päivään. Suomikin on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä. Konkreettisia 

päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan erityisesti tulevan hallituksen 

toimesta huolehtimaan luonnon tilan, joka on myös taloudellisen 

hyvinvointimme perusta, paranemisesta.  

 

 

Ihmisten ekologinen jalanjälki jatkaa kasvuaan. Kulutamme 1,5 kertaa 

maapallon tuottamat luonnonvarat vuodessa. Suomalaisten jalanjälki on 

maailman kärkikymmenikössä. Miten varmistamme, että tulevaisuus on 

maapallon kantokyvyn rajoissa? Hyvinvointimme tulee jatkossa perustua 

muuhun kuin jatkuvaan luonnonvarojen kulutuksen kasvuun. Vihreä 

talous, biotalous, cleantech – rakkaalla lapsella on monta nimeä. 

Puheiden aika on ohi ja on aika aloittaa lapsen kasvatus. 

 



 

 

Ilmastonmuutos on todellisuutta, joka vaikuttaa jo merkittävästi ihmisten 

elämään eri puolilla maapalloa. Ihminen vielä kykenee soputumaan, 

mutta eläimillä ja kasveilla ei ole aikaa sopeutumiseen. Sijoittamalla 

kestävään uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen Suomi pystyy 

näyttämään esimerkkiä maailmanlaajuisesti. Päinvastaiset päätökset 

vievät pohjaa myös paljon puhutulta cleantechin kasvulta Suomessa. 

 

 

Merkittävien ja oikeiden päätösten tekemiseksi tarvitsemme hallinnon 

rakenteet, jotka palvelevat päämäärää. Ympäristöhallinnon keskeinen 

tehtävä on huolehtia siitä, että edellä mainittuja hallituskauden suuria 

tavoitteita tukevia toimenpiteitä tehdään. Vahva ympäristöhallinto on 

myös tae sille, että hyvinvointi voi kasvaa kestävästi. 

 

 

Meidän suomalaisten ekologinen jalanjälki näkyy vahvasti tropiikissa ja 

kehitysmaissa. Tropiikin kehitysmaissa luonnon monimuotoisuuden tila 

heikkenee kaikkein nopeinta vauhtia. Metsäkadon vauhti on edelleen 

huimaava – jalkapallokentän kokoinen alue metsää kahdessa 

sekunnissa.  

 

Suomen on sitouduttava uusien kansainvälisten kehitystavoitteiden 

toimeenpanoon niin Suomessa kuin globaalisti ja tuettava kehittyviä 

maita kehitysyhteistyövarojen turvin näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa. Suomen tulee entisestään panostaa ihmisten 

elinympäristön huomioivaan kehitysyhteistyöhön. Ihmisten hyvinvointi on 

kiinni toimivasta luonnosta ja puhtaasta ympäristöstä – myös 

kehitysmaissa.  



 

Mitä hallituksen tulee vuoteen 2019 mennessä saada tehtyä: 

 

 

Luonnonsuojelu 

 Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman (METSO) toteutusta 
vauhditetaan varaamalla sille riittävä rahoitus, vähintään 45 miljoonaa 
euroa vuodessa. 

 Metsähallituksen tulostavoitetta lasketaan selvästi.  

 Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistojen esitetyt 
laajennukset toteutetaan ja Porkkalan kansallispuisto perustetaan 
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.  

 Kansallispuisto- ja retkeilyalueverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen 
turvataan varmistamalla riittävä rahoitus. 

 Kansallisen biodiversiteettistrategian toteuttamiseen sekä uhanalaisten 
luontotyyppien ja lajien suojeluun varataan riittävä rahoitus. 

 Uhanalaiset kalalajit, kuten meri- ja järvitaimen ja järvilohi, 
rauhoitetaan kalastukselta toistaiseksi ja niille laaditaan 
suojeluohjelmat.  

 Suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvausjärjestelmä 
muutetaan pesintöihin perustuvaksi ja reviiripohjaiseksi samaan 
tapaan kuin maakotkan kohdalla on tehty. 

 Saimaannorpan suojelua tehostetaan erityisesti verkkokalastusta 
ohjaamalla ja varautumalla heikkoihin talviolosuhteisiin.  

 Kehitetään valtakunnallinen ohjausmenetelmä, jolla 
tuulivoimapuistojen rakentaminen voidaan ohjata paikoille, joissa niistä 
ei aiheudu merkittäviä luontohaittoja. 

 Ahman ja suden kannanhoidossa siirrytään yhteispohjoismaisiin 
kannanhoitosuunnitelmiin. 

 

Itämeri  

 Varmistetaan rahoitus kaikkien merenhoidonsuunnitelmassa 
ehdotettujen toimenpiteiden (35 kpl, 143 miljoonaa euroa) 
toteuttamiseksi seuraavan kahden hallituskauden aikana. Tämä on 
edellytys sille, että 2016 - 2022 päästään tavoiteltuun meren hyvään 
tilaan.  



 

 Varmistetaan vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden 
kartoitushankkeen (VELMU) pitkäjänteinen rahoitus, jolla taataan 
merialueiden hoidossa ja käytössä tarpeellisten tietojen saanti. 

 Sisällytetään vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden perusteella 
tärkeiksi tunnistetut vesialueet itäisen Suomenlahden 
kansallispuistoon.   

 Itämeren aluesuunnittelua kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä 
ekologiset reunaehdot huomioiden. 

 Nopeutetaan toimia yhdyskuntajätevesien typenpoiston tehostamiseksi 
rannikolla Itämeren vaikutusalueen jätevedenpuhdistamoilla ja 
vaikeutetaan poikkeuslupien saantia. 

 Perustetaan Suomenlahdelle öljyntorjunnan osaamiskeskus ja 
jatketaan Suomen öljyntorjuntakapasiteetin kasvattamista, kunnes 
mahdollisen suuronnettomuuden vaatima taso on saavutettu.  

 Ratifioidaan ja toimeenpannaan painolastivesisopimus 
mahdollisimman nopeasti haitallisten vieraslajien torjumiseksi. 

 Itämerennorpalle laaditaan kansallinen suojeluohjelma. 
 

Kestävä kalastus ja kalankasvatus 

 Käynnistetään käytännön toimet, joiden avulla Itämeren kalastuksessa 
saatavat ravinteet voidaan kierrättää Suomessa käytettävään 
kalanrehuun (poistokalastuksen saalis, silakka ja kilohaili).  

 Itämeren lohikantojen elpymistä ja kestävää käyttöä toteutetaan lohi- 
ja meritaimenstrategian linjausten mukaisesti. 

 Turvataan kalatiestrategian aktiivinen toteuttaminen ja sen vaatima 
rahoitus; palautetaan poikasalueita ja rakennetaan kalateitä entisiin 
vaelluskalajokiin. 

 Edistetään silakan elintarvikekäyttöä. 
 

Arktinen työ 

 Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ohjelman 
painopisteiksi asetetaan ekologisen kestävyyden varmistaminen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen. 

 

 

  



 

 

Vihreä talous 

 Suomelle laaditaan luonnonvarojen osalta kansantaloudellinen 
taselaskelma. Laskelman perusteella tehdään kansantaloudellinen 
skenaario, jonka tavoitteena on luonnonvarojen käytön saattaminen 
kestävälle tasolle.   

 Hallitus pilotoi vaihtoehtoisen kehitysmittarin (esim. aidon kehityksen 
indikaattori eli GPI), käyttöä hallitusohjelman toteutumisen 
seurannassa perinteisen bruttokansantuotteen mittaamisen rinnalla. 

 Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n työhön vaihtoehtoisten 
kehitysmittareiden luomiseksi ja osallistaa kansalaisyhteiskunnan 
mukaan tähän työhön. 

 Luonnonvarojen kulutukselle ja päästöille määritellään rajat ja ohjataan 
verotuksen painopistettä työn verotuksesta luonnonvarojen kulutuksen 
verotukseen. 

 

Biotalous 

 Suomi pyrkii voimakkaasti ekologisesti kestävän biotalouden 
kehittämiseen.  

 Biotalouden kestävyyden varmistamiseksi käydään eri toimijoiden 
välinen laaja keskustelu, jotta kaikki kestävyyteen liittyvät näkökulmat 
saadaan riittävästi esille.  

 Suomalainen metsä- ja peltobiomassan tuotanto täyttää uskottavat ja 
objektiivisesti todennetut, kansainvälisesti hyväksytyt, 
vastuullisuuskriteerit ja Suomi edistää tällaisen kriteeristön 
käyttöönottoa EU:ssa.  

 

Kestävä kulutus ja tuotanto 

 Suomalaisessa elintarvikeketjussa otetaan käyttöön 
vastuullisuusstandardijärjestelmä, joka hyödyntää olemassa olevia 
uskottavia raaka-ainetuotannon vastuullisuusstandardeja.  

 Hallitus tukee suomalaisia vastuullisen tuotannon edelläkävijöitä 
kuromalla lainsäädännön ja käytössä olevien parhaiden 
tuotantomenetelmien eron umpeen. 

 

 

 



 

Ilmastokriisin pysäyttäminen 

 Valmistellaan ja aletaan toteuttaa tiekarttaa kivihiilen käytön 
lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä.  

 Suomi asettaa tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen hiilineutraali 
yhteiskunta sekä maailman johtava energiansäästön ja -tehokkuuden 
yhteiskunta.  

 Energiatehokkuus ja -säästö nostetaan ilmastopolitiikan kärjeksi.  

 Energiatehokkuutta parannetaan vähintään 20 prosenttia vuoteen 
2020 mennessä EU-tavoitteen mukaisesti.  

 Varmistetaan kasvihuonekaasupäästöjen hallittu ja johdonmukainen 
vähentäminen siten, että kotimaisia päästöjä leikataan vähintään 40 % 
vuoteen 2020 mennessä ja 95 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna 
vuoden 1990 tasoon. 

 Säädetään kansallisesti velvoittava ilmastolaki vuosittaisista 
päästövähennyksistä.  

 Perustetaan itsenäinen asiantuntijaelin, joka neuvoo hallitusta 
hiilibudjettien laatimisessa, auttaa päästövähennysten suunnittelussa 
sekä valvoo tavoitteiden toteutumista. 

 Turpeen energiakäytöstä, ydinvoiman lisärakentamisesta ja uraanin 
tuotantosuunnitelmista luovutaan erikseen valmisteltavan 
luopumisstrategian puitteissa.  

 

 

 Suomessa on toimiva ympäristöhallinto, itsenäinen ympäristöministeriö 
ja hyvä ympäristölainsäädäntö. 

 Hallitus vahvistaa alueellisen ympäristöhallinnon resursseja ja 
palauttaa toiminnan ympäristöministeriön johtoon.  

 Luonnonsuojelulaki päivitetään 2000 -luvulle. (kts liite 1) 

 Koskiensuojelulaki säilytetään nykymuodossaan.  

 Ympäristölainsäädännön keventämisessä ei heikennetä kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia eikä laadukasta ympäristöä. 
Tuomioistuinten sekä lupa- ja valvontaviranomaisten resurssit 
turvataan.  

 Kansalaisten ympäristötietoisuutta, osallistumisoikeutta 
ympäristöpäätöksentekoon tai muutoksenhakua tehdyistä päätöksistä 
vahvistetaan. 

 Ympäristönsuojelun valvonnan resurssit mitoitetaan määrällisesti ja 
laadullisesti ympäristöuhan mukaisesti.  



 

 Ympäristöluvat kirjoitetaan niin, että ympäristön pilaantumisen vaaraa 
ei synny. Yritykset korvaavat lupien valvonnan kustannukset 
täysimääräisesti. 

 Perustetaan ympäristörikosyksikkö, jossa työskentelee 
ympäristörikoksiin perehtyneitä poliiseja ja syyttäjiä. 

 Syyttäjän ja tuomioistuinten resurssit turvataan kasvavan jutturuuhkan 
hoitamisen vaatimalle tasolle. 

 Ympäristöhallinnon osuus valtion budjetissa nostetaan OECD-maiden 
keskimääräiselle tasolle, noin 1,5 % valtion budjetista. 

 Suomen metsien käyttöä ohjaava Metsäneuvosto kootaan siten, että 
siellä on tasapuolisesti taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten 
näkökulmien edustajia. 

 

 

 Sitoudutaan kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7-prosentin BKTL-
osuuteen kansainvälisten lupausten mukaisesti ja ohjataan EU:n 
päästökauppajärjestelmästä saadut tulot kehitysyhteistyöhön ja 
ilmastorahoitukseen. 

 Uudistetaan hankintalakia siten, että julkisissa hankinnoissa 
säädetään pakolliseksi ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 
huomioivien kilpailutuskriteerien käyttö. 

 Suomi ajaa EU:n tuleviin kauppa- ja investointisopimuksiin sitovia 
kestävän kehityksen standardeja. 

 Suomi ajaa EU:ssa kunnianhimoisia ja sitovia uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden tavoitteita päästövähennysten rinnalla. 

 Suomi edistää oikeudenmukaista, kunnianhimoista ja laillisesti sitovaa 
kansainvälistä sopimusta YK:n ilmastoneuvotteluissa.  

 Lopetetaan asteittain uusiutumattoman energian ja muiden ympäristön 
kannalta haitallisten toimintamallien tuet ja edistetään samaa 
käytäntöä EU:ssa, kansainvälisissä kehitysrahoituslaitoksissa ja 
ilmastoneuvotteluissa.  
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LIITE 1.  

 

Luonnonsuojelulain päivittäminen 2000 -luvulle. 

 Lajien suojelusäännösten jako luonnonsuojelu- ja metsästyslakeihin on 
sekava järjestelmä, jossa on myös väliinputoajia (esim. ahma, jonka 
metsästys on kielletty, mutta jonka hallussapidosta ja kaupasta ei ole 
säädöksiä). WWF:n mielestä kaikki uhanalaiset lajit (ainakin 
äärimmäisen ja erittäin uhanalaiset) pitää suojella luonnonsuojelulailla, 
kunnes ne ovat saavuttaneet ei-uhanalaisen aseman. 

 Kaikkein uhanalaisimmille lajeille tarvitaan WWF:n mielestä 
mahdollisuus automaattisuojeluun suoraan luonnonsuojelulain nojalla 
ilman työläästi valmisteltavia rajauspäätöksiä. 

 Ekologinen kompensaatiokäytäntö (vrt. Saksassa) tulee saada käyttöön 
elinympäristöjen hävittämisessä tai heikentämisessä; ”LSL 69 § 
nykyinen sanamuoto korvaavien toimenpiteiden suorittamisesta ei 
vastaa direktiiviä ja komission ohjeita” 

 Luontotyyppien suojelua tulee kehittää SYKE:n aiheeseen liittyvän 
tuoreen selvityksen1 mukaisesti mm. täydentämällä suojeltavien 
luontotyyppien listaa (29§). Tässä pitää myös huomioida vedenalaiset 
luontotyypit sekä ne metsäluontotyypit, joita esitettiin mukaan uuteen 
metsälakiin, mutta joita sinne ei sisällytetty. 

 Rakennuspoikkeuslupien myöntäminen suojeluohjelmiin, kuten Natura-
verkostoon, varatuille alueille tulee estää. 

 Määräaikaisen rauhoituksen hyötyjä tulisi selvittää ja sen pohjalta 
pohtia, kannattaako se pitää keinovalikoimassa. 

 Porojen ylilaidunnusta etenkin kansallis- ja luonnonpuistoissa pitää 
pystyä nykyistä paremmin rajoittamaan. 

 Uhanalaisten lajien suojelutilanteen parantaminen ja kantojen 
vahvistaminen tulee nostaa yhdeksi lain tavoitteeksi (1§). 

 Erityisesti suojeltavien lajien suojelutilannetta tulee vahvistaa, rajausten 
tekemistä nopeuttaa ja huolehtia riittävän laajoista, ekologisesti 
toimivista elinympäristörajauksista, jotta rajauksilla saavutetaan aidosti 
populaation turvaaminen.  

 Liito-oravan esiintymispaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoon 
liittyvät säädökset on päivitettävä sellaisiksi, että ne todella suojelevat 
esiintymiä; asiaa koskevan viranomaismenettelyn vaikuttavuuden on 
SYKE:n tuoreessa selvityksessä todettu olevan heikko ja alle 150 m 

                                                           
1 Suomen ympäristö 5/2013: Luontotyyppisuojelun nykytilanne ja kehittämistarpeet. Lakisääteiset turvaamiskeinot 



 

etäisyydellä lisääntymis- ja levähdyspaikan keskipisteestä tehdyt 
avohakkuut näyttävät heikentävän esiintymää2. 

 Luonnonsuojelulainsäädäntöä on tarpeen täsmentää lajin sisäisen 
geneettisen monimuotoisuuden suojelun tasolla, viitaten esimerkiksi 
tapauksiin, joissa Suomeen on haluttu tuoda luonnonvaraisesta 
kannastamme geneettisesti poikkeavia, hybridialkuperää olevia 
metsästyshaukkoja ja kiljuhanhia.  

 Maanomistajalla tulee olla velvollisuus poistaa pihasta, puutarhasta tai 
viljelykseltä karanneet haitallisiksi luokitellut vieraskasvilajit. Haitallisten 
vieraskasvilajien poistaminen pihan, puutarhan tai viljelyksen 
ulkopuolelta tulee olla mahdollista myös ilman maanomistajan lupaa. 
Kaikkein haitallisimpien vieraslajien (lähinnä koriste- ja muut 
istutuskasvit) myynti, käyttö, levitys, istuttaminen tulee kieltää. 

 Saimaannorpan kalastusrajoituksen (verkkokalastuskiellon) piirissä 
olevalla alueella kiellettyyn pyydykseen kuollutta saimaannorppaa on 
pidettävä tahallaan tapettuna, ja vastaavasti asetuksen kieltämän 
pyydyksen pito asetusalueella on nähtävä tahalliseksi yritykseksi 
tappaa saimaannorppa. Näin ollen olisi johdonmukaista määrätä 
rangaistus luonnonsuojelulain mukaan. Jos asetusalueella 
saimaannorppa kuolee pyydykseen, osana rangaistusta olisi oltava 
luonnonsuojelulain mukainen eläimen arvon taloudellinen korvaaminen. 

 

                                                           
2 Suomen ympäristö 33/2012: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkarajausten vaikuttavuus lajin suojelukeinona 
  


