
 

Arvoisat kokouksen puheenjohtajat sekä hyvä kestävän kehityksen toimikunta. Haluan 
kiittää etenkin kaikkien lasten ja nuorten puolesta, sillä olemme ottamassa askeleita 
oikeaan suuntaan. Hallitusohjelmassa on monia erittäin hyviä tavoitteita, jotka tukevat 
matkaamme kohti kestävää maapalloa. Hiilineutraali Suomi vuonna 2035 on todella 
kunnianhimoinen päämäärä ja maailman mittakaavassa lähellä kärkeä. Tämä on erityisen 
hienoa, sillä emme vain tee omaa osaamme vaan olemme kansakuntana myös roolimalli, 
jota seurata. 
 
On hyvä, että hallitusohjelmassa tehdään muutoksia totuttuihin käytänteisiin, sillä meidän 
on siirrettävä kaikkien sektoreiden painopistettä kohti kestävämpiä rakenteita. Ylpeyden 
aiheita ovat muun muassa puurakentamisen edistäminen, sähkön varastoinnin 
kaksinkertaisen verotuksen poistaminen, energiatukijärjestelmän tuotantotukien 
kohdistaminen energiateknologian investointi- ja demonstraatiotukiin sekä polttoon 
perustumattomien uusien kaukolämmön tuotantotapojen ja varastoinnin käyttöönoton ja 
pilotoinnin edistäminen. Erityisen onnistuneita lisäyksiä on luonnonsuojelutukien 
rahoituksen kasvattaminen ja päästökaupan kehittämisen tukeminen. Kokonaisuudessaan 
hallitusohjelmassa on paljon kestävän kehityksen kannalta positiivisia asioita, mutta 
kunnianhimon tasoa pitäisi nostaa vielä lisää. 
 

Tämä eduskuntakausi on Suomen tulevaisuuden kannalta hyvin merkittävä. Seuraavat 
neljä vuotta ovat ratkaisevia oman toimintamme kannalta, kun siirrymme 2020-luvulle ja 
lähestymme kohti takarajaa YK:n Agenda 2030 tavoitteille. Aikaa globaalien päästöjen 
kääntämiseen pysyvästi laskuun on vain muutamia vuosia. On toimittava ja tehtävä 
uhrauksia, ennen kuin joudumme suuntaamaan resurssimme ennaltaehkäisystä 
pahimpien seurauksien korjaamiseen. Näemme maailmalla ilmaston lämpenemisen 
vaikutuksia jo nyt yleistyvinä metsäpaloina ja etelä-Euroopassa rajuna vuosittaisena 
helleaaltona. 
 

Viime viikolla uutisoitiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:n työryhmän raportin alustavista 
laskelmista, joissa todettiin, että kasvaneiden hakkuiden seurauksena metsien hiilinielut 
ovat heikentyneet merkittävästi. Jos päästöt pysyvät nykytasolla, vuonna 2035 hiilinielut 
varastoivat niistä vain 32 prosenttia. Aiempia laskelmia pienempien hiilinielujen myötä 
tavoite hiilineutraaliksi pääsemisestä on vielä epätodennäköistä. Kunnianhimoisten 
tavoitteiden eteen vaadittavat prosessit eivät ole alkaneet riittävän nopeasti ja tarvittavalla 
volyymillä, jotta ne saadaan saavutettua seuraavassa 10 tai 15 vuodessa. On siis tehtävä 
pitkäjänteinen suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksikään päätös ei saa olla 
ympäristönäkökulmasta irrallinen ja ilmastovaikutukset on otettava huomioon joka osa-
alueella.  Hiilineutraalius ei saa jäädä vain tavoitteeksi, sillä se on elinehto meidän 
tulevaisuutemme kannalta. Se ei saa jäädä muiden päätösten jalkoihin, vaan se on 
nostettava hallitusohjelmasta prioriteettilistan kärkeen. 


