Järjestöjen ilmastovaalikampanja lyhyesti
Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea mitä rakastamme. Kevään vaaleissa ratkaistaan
tulevaisuutemme. Yhdessä voimme tehdä Suomesta maailman ensimmäisen fossiilivapaan
hyvinvointivaltion!
Seuraavan eduskunnan tehtävä on jälleenrakentaa Suomi. Kestävä talous ja
ilmastoystävälliset valinnat mahdollistava yhteiskunta voidaan saavuttaa vain rohkeiden ja
uskottavien poliittisten päätösten ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla. Suomen pitää
suojella luonnon hiilivarastoja ja kasvattaa hiilinieluja, luopua fossiilisista polttoaineista,
siirtyä kestävään energia- ja liikennejärjestelmään, sekä suunnata ruoantuotanto ja -kulutus
ilmastoystävälliseksi. Jos koko maailma kuluttaisi niin kuin Suomi, tarvitsisimme 3,6
maapalloa. Kulutuksemme pitää kohtuullistaa ja luonnonvarojen hallitsematon
hyödyntäminen lopettaa. Suomen ja suomalaisten pitää näyttää esimerkkiä sekä EU:ssa että
kansainvälisesti ja kirittää muita maita ilmastokriisin torjuntaan.
Ilmastotoimissa on pidettävä kaikki mukana. Kannatamme oikeudenmukaista siirtymää,
tukea köyhimpien ilmastotoimiin ja ilmastokasvatusta kaikille koulutusasteille.
Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, Suomen
päästövähennystavoite vuodelle 2030 pitää nostaa vähintään 65 prosenttiin. Luonnon tulee
sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.
Suomen pitää:
1. Päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä ja luopua kivihiilestä,
öljylämmityksestä ja turpeesta vuoteen 2025 mennessä.
2. Investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen ja kieltää uusien
fossiilikäyttöisten polttomoottoriautojen myynti viimeistään vuonna 2027.
3. Lopettaa fossiilisten polttoaineiden tuet vuonna 2020.
4. Vähentää metsien hakkuita, toteuttaa soidensuojeluohjelma ja lopettaa uusien
turvekenttien avaaminen.
5. Parantaa rakennusten energiatehokkuutta Pohjoismaiden kärkitasolle, sekä ohjata ja
taloudellisesti kannustaa energiaremontteihin.
6. Uudistaa tuki- ja verouudistuksella ruoantuotanto ja -kulutus kasvispainotteiseksi.
Näytetään yhdessä, että muutos on mahdollinen. Tule mukaan!

Vinkkejä keskusteluun ehdokkaiden kanssa
Keskustelun avaus
“Minulla olisi muutama kysymys ilmastonmuutokseen ja ilmastotoimiin liittyen.
Kaikki puolueet ovat sitoutuneet rajoittamaan ilmastonlämpenemisen 1,5 asteeseen, mutta
sanat ja teot ovat kyselyiden mukaan ristiriidassa.
Miten sinä, oletko sinä valmis tekemmään tekoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten
vastaat seuraaviin kysymyksiin?”
Talking Points keskustelua varten:
Fossiiliset:
● “Suomi voi ja sen pitää olla ensimmäinen hyvinvointivaltio maailmassa, joka on
kokonaan fossiilivapaa. Me näytämme suuntaa maailmalle.”
● “Turve on hiiltäkin pahempi ilmastontuhoaja ja koska nyt on päätetty että hiilestä
luovutaan, turpeestakin on luovuttava. Hiilikieltoa on myös aikaistettava vuoteen
2025, ilmasto ei odota”
● “Myös öljylämmityksestä on luovuttava pikimmiten 2025 mennessä. Öljymaa
Norjassakin on jo tavoite siitä, että öljylämmitys lopetetaan tuolloin. Ruotsissa se on
jo lopetettu.”
Liikenne:
● “Ilmastopaneelin mukaan 1,5 asteen tavoite tarkoittaa sitä, että uusien bensa-ja
dieselautojen myynti pitää lopettaa 2027”
● “Pelkkä kielto ei riitä, tarvitaan myös investointeja kevyeeseen ja julkiseen
liikenteeseen”
Fossiilituet:
● “Suomi tukee edelleen sadoin miljoonin euroin fossiilisten polttamista. Sen on
loputtava nyt. Turpeen polttaminen ei ansaitse verotukea, rahat pitää laittaa
ratkaisuihin eikä ongelmien ylläpitämiseen”
Metsät / nielut:
● “Kiistely hakkuutasoista voidaan lopettaa. Ilmastopaneelin selvityksen mukaan on
päivän selvää, että pienemmät hakkuut merkitsevät aina suurempia hiilinieluja. Mitä
enemmän hakkaamme sitä vaikeampaa ilmastonmuutosta on pysäyttää”.
● “Turvemaiden raivaamisen on loputtava.
Energiatehokkuus:
● “Fossiilisista luopuminen vaatii myös energiankäytön vähentämistä. Fossiilisten
sijaan meidän pitää tukea energian säästöä”.
Liha ja kasvikset:
● “Lihankulutusta on leikattava länsimaissa jopa 90%. Tähän tarvitaan myös
maatalouden uudistamista. Tuet ja verotus pitää muuttaa kasvisruokaa suosivaksi”

