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Lausuntopyyntö

2. Strategian lähtökohdat

Osio kuvaa kattavasti ja realistisesti nykyisen luontopolitiikan puutteita. SOSTE kannattaa 
strategialuonnoksessa kuvattua ajatusta nykyistä laajemmasta yhteistyöstä ekologisen siirtymän 
toteuttamiseksi. Eri sektorien yhteistyötä ja jaettua tilannekuvaa tulee edistää rakenteellisesti 
esimerkiksi vahvistamalla poikkihallinnollisuutta ministeriöissä. SOSTE kokee tärkeänä kohdan 2.3. 
lopussa mainitut linjaukset kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi.

3.1 ja 3.2 Päätavoite ja tarkemmat tavoitteet

SOSTE pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden vahvistamista koskevat tavoitteet ovat 
kunnianhimoisia ja tähtäävät nopeisiin ratkaisuihin luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnontilan 
parantamiseksi.

3.3 Luonnon tilan tavoitteet

-

3.4 Suojelu ja ennallistaminen

-

3.5 Paineiden vähentäminen ja juurisyihin vaikuttaminen

Kohta 3.5.5 korostaa osallistumisen merkitystä ja osallistumismahdollisuuksien parantamista. SOSTE 
muistuttaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöillä on laaja tuntemus erityisesti heikommassa asemassa 
olevien ja haavoittuvien ryhmien tilanteesta sekä heidän kuulemisestaan osana yhteiskunnallista 
kehitystä. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä onkin potentiaalia edistää osallistumismahdollisuuksien 
parantamista myös luontopolitiikkaan liittyvissä asioissa.
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SOSTE kiittää, että kohdassa 3.5.9 on huomioitu laajasti luonnon hyvinvoinnin yhteyttä ihmisen 
hyvinvointiin ja terveyteen.

3.6 Saamelaiset ja luonnon monimuotoisuus

-

3.7 Suomi maailmalla

-

Muita huomioita luonnoksesta

Strategialuonnoksessa todetaan: ”Strategiassa huomioidaan reilun siirtymän edellyttämä 
näkemysten yhteensovittaminen sekä merkittävimpien epäoikeudenmukaisuuksien hyvittäminen, 
mutta selkeitä tähän liittyviä tavoitteita strategia ei sisällä.”.

Strategialuonnoksessa nostetaan esiin ansiokkaasi erilaisia oikeudenmukaisuusvaikutuksia, joita 
liittyy luonnon monimuotoisuutta vahvistavaan politiikkaan. Samaan aikaan luonnoksessa kuitenkin 
todetaan, että tarkemmat kompensointi- ja hyvitystoimet eivät ole mukana tarkastelussa.

SOSTE korostaa, että Suomen ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa olisi tärkeää määritellä yhtenäiset 
oikeudenmukaisuutta turvaavat periaatelinjat, jotka heijastuisivat eri lainsäädäntöhankkeisiin sekä 
ohjaaviin dokumentteihin. Koska ilmasto- ja ympäristöpolitiikan potentiaaliset negatiiviset 
oikeudenmukaisuusvaikutukset tiedostetaan laajasti eri yhteyksissä, olisi tärkeää kyetä strategisella, 
koko yhteiskunnan tasolla varmistamaan, että politiikkatoimien aiheuttamat haitat ovat kohtuullisia 
eivätkä kohdistu heikossa asemassa oleviin ryhmiin. Samalla SOSTE toteaa, että haittojen huomiointi 
ja kompensointi ei saa tarkoittaa joustamista ilmastoon, ympäristöön ja luontoon liittyvissä 
tavoitteissa.
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