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Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto 

 

ASIA: VNS 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 

2013 - 2016. 

 

WWF lausuu asiasta seuraavaa: 

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa listattiin monia myönteisiä ympäristö- ja 

luonnonsuojelutavoitteita. On valitettavaa, että tavoitteet näyttävät vesittyvän rahoituksen 

kuihtumisen seurauksena. Ympäristöhallinnon kehys on jo alkujaan erittäin pieni. 

Ympäristöministeriön rahoitus koko valtiontalouden kehyksestä on kehyksen mukaan 

vuonna 2013 vain 0,47% ja sen suhteellinen osuus pienenee kehyskauden loppuun 

vuonna 2016 ollen silloin 0,42%. Käytännössä budjetista suuri osa menee lisäksi 

asuntopolitiikan tukitoimiin. Euromääräisesti säästö (32 milj.€) on valtiontalouden kannalta 

pieni, mutta ympäristön- ja luonnonsuojelun käytännön toteuttamisen osalta erittäin 

kriittinen.  

WWF pitää myönteisenä Itämeren suojeluun osoitetun rahoitustason säilymistä suunnilleen 

entisellään. Öljyntorjuntamenojen leikkaaminen 600 000 eurolla asettaa käytännössä suuria 

haasteita riittävän torjuntavalmiuden ylläpitämiseksi. Hallitus on kuitenkin luvannut 

hallitusohjelmassaan varautua pitkäjännitteisesti öljyntorjuntakapasiteetin 

parantamiseen. 

Metsähallituksen luontopalveluihin osoitetun rahoitustason säilyminen on myönteistä, mutta 

sielläkin olisi käytännössä korotuspaineita, koska vuonna 2011 perustettiin kaksi uutta 

kansallispuistoa, Selkämeren kansallispuisto ja Sipoonkorven kansallispuisto, joista 

aiheutuu kustannuksia vanhojen kansallispuistojen ohella. Kansallispuistot ovat merkittäviä 

matkailun kannalta ja tutkimusten mukaan niihin sijoitetut varat palautuvat moninkertaisesti 

takaisin paikallistalouteen. 

Käytännössä nuo kaksi asiaa ovat ainoat hiukan positiiviset signaalit ympäristöhallinnon 

puolelta. Lisäsäästöt kohdistuvat toiminnallisiin varoihin, jolloin koko ympäristöhallinnon 

toiminta joutuu kyseenalaiseksi. Eduskunnan tulisi huolehtia siitä, että esimerkiksi kaivosten 

ja muun ympäristölupia vaativan toiminnan valvonta nousee hyvinvointiyhteiskunnan 

tasolle. On kestämätöntä, että juuri kun pistemäiset kuormituslähteet, esim. metsäteollisuus 

ja yhdyskuntien jätevesipäästöt on saatu kohtuulliselle tai hyvälle tasolle, niin Suomeen on 

rantautunut toiminta, jonka seurauksena vesistöt ovat vaarassa.  
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Suurin ympäristöministeriön määrärahaleikkaus kohdistuu asuntojen korjaus- ja energia-

avustuksiin (15 miljoonaa euroa). Käytännössä tämä tarkoittaa ns. 

lämpöpumppuavustusten lakkaamista joko 2013 tai 2014 (10 miljoonaa euroa). Leikkausten 

seurauksena energia- ja ilmastopoliittisen strategian ja Suomea sitovien tavoitteiden 

toteuttaminen tulee olemaan haasteellista ellei mahdotonta. Kun päästövähennystavoite 

pitäisi kiristää 40%:iin niin silloin tarvittaisiin enemmän sekä tukia uusituvalle, että veroja 

fossiilisille polttoaineille ja turpeelle.  

Lisäksi ilmastotavoitteiden toteuttamista vaikeuttaa tuulivoimarakentamisen kaavoituksen 

toteutusta edistävän määrärahan lakkaaminen vuonna 2014. Tähän saakka kaavoitus on 

ollut suuri pullonkaula kapasiteetin kasvattamiseksi ja kaavoituksen laadun lasku, joka tuen 

häviämisen myötä voi olla seurauksena, on entistä suurempi haaste tuulivoiman 

rakentamiselle. 

Rio +20:n yksi suurimmista aiheista on vihreä talous. Kehyksessä sana lukee kerran:” 

Vuosina 2013—2015 määrärahoja suunnataan hallitusohjelman mukaisesti vihreää taloutta 

edistävien hankkeiden rahoittamiseen sekä Etelä-Suomen metsien suojelun 

toimintaohjelman (METSO) jatkamiseen, aiempien suojeluohjelmien toimeenpanoon ja 

soiden suojeluun.” Toinen Suomen kärkihankkeista Riossa on uudet kestävän kehityksen 

mittarit (beyond GDP thinking). Tämän soisi näkyvän myös valtiontalouden kehyksessä 

voimakkaammin. 

 

Kehysjakson loppuun mennessä tulisi kehittää seuranta- ja laskentajärjestelmä, jolla 

voidaan seurata luonnonvarojen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen 

tilaa. Yhtenä konkreettisena tavoitteena tulisi olla talouden ja luonnonvarojen käytön 

absoluuttinen irtikytkentä vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ympäristövaikutukset 

METSO –ohjelma (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) on ollut 

merkittävä vapaaehtoisohjelma Etelä-Suomen metsiensuojelun edistämiseksi. Etelässä 

vain noin 2% metsäpinta-alasta on suojeltu kun kansainvälisesti on sitouduttu 17% 

maapinta-alan kattavaan alueelliseen suojeluun.  

Metsänomistajat ovat tarjonneet niin pysyvän kuin määräaikaisenkin suojelun piiriin lukuisia 

uusia luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita. Maa- ja 

metsätalousministeriön rahoittamat toimenpiteet kohdistuvat talousmetsiin ja 

ympäristöministeriön toimenpiteet suojelualueille. Kun lähes 90 prosenttia Suomen metsistä 

on talousmetsiä, talousmetsien käsittely on keskeisessä asemassa monimuotoisuuden 

turvaamisessa.  
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Metsäluonnon hoidon edistämiseen kohdistetut säästöt karsivat nyt tuettavia kohteita. 

Säästön seurauksena momentilta voidaan myöntää tukea jatkossa luonnonhoitohankkeisiin 

ja ympäristötukisopimuksiin metsälain 10 §:n kohteille. Muiden ympäristötukisopimusten 

(METSO-kohteet) tukemisesta joudutaan pitkälti luopumaan. Käytettävissä olevilla 

määrärahoilla voidaan saavuttaa vain noin puolet METSO-ohjelmassa talousmetsien 

monimuotoisuuden turvaamistöille asetetusta vähimmäistavoitteesta (82 000 ha vuoteen 

2020 mennessä). Kokonaistavoitteiden saavuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että 

myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla METSO-ohjelman toteutus turvataan 

mahdollisimman hyvin. Kukaan ei varmaan halua Suomeen uutta Natura 2000 –ohjelman 

kaltaista vastakkainasettelua suojelun ja maanomistajien välillä. 

Metsätalouden tukien leikkauksessa on erityisen voimakkaasti leikattu nimenomaan 

metsäluonnon hoidon edistämisen tukia (mom. 30.60.45). Verrattuna vuoden 2011 tasoon, 

jolloin metsäluonnon hoidon edistämiseen oltiin varattu 11,3 milj. € tarkoittaisi 

hallituskauden kehyksien mukainen 5 milj. euron leikkaus ja näissä kehyksissä esitetty 1 

milj. euron lisäleikkaus metsäluonnon hoidon edistämisen tukien leikkaamista n. 50 % 

vuoteen 2016 mennessä! 

 

Samaan aikaan muita metsätalouden tukia on esitetty leikattavan vuoteen 2016 mennessä 

vain noin 17 %.  

 

Koska tasapaino kestävän metsätalouden edistämisessä on koko kansallisen 

metsäohjelman olemassaolon ajan ollut vahvasti kallellaan metsätalouden edistämiseksi, 

olisi tärkeä, että metsätalouden tukien leikkausten painopiste olisi ennemmin 

metsätalouden (mm. teiden rakentaminen, taimikon hoito, harvennukset) tuissa. Nämä 

tuethan ovat jo muutenkin kannattavan elinkeinotoiminnan tukemista. Monimuotoisuuden 

suojelu ei muuten taas hyödytä maanomistajaa taloudellisesti ja tarvitsee valtion tukia 

ensisijaisemmin.  

 

Toivomme, että eduskunnassa luonnon- ja ympäristönsuojelun rahoitus saadaan linjaan 

hallitusohjelmassa sovittujen tavoitteiden kanssa.  

 
WWF Suomi 

    
Liisa Rohweder      Jari Luukkonen    
Pääsihteeri       Suojelujohtaja 
 


